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CHAMAMENTO PÚBLICO MDIC/SI Nº 01/2014 

 

 

A UNIÃO, por meio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, representado pela 

Secretaria de Inovação/SI, torna público o presente Chamamento Público e convoca os interessados a 

apresentarem propostas, nos termos aqui estabelecidos, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Decreto 

6.170, de 25 de julho de 2007 e alterações e Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011, e 

ainda, observando as disposições do artigo 60 da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei nº 12.909, de 24 

de dezembro de 2013, de forma a assegurar os critérios de transparência, publicidade e garantia de acesso a 

todos interessados em participar do processo de seleção de entidades privadas, sem fins lucrativos, para 

executar ações do programa 2055.20J7 – Apoio à Geração de Produtos, Serviços e Processos Inovadores. 

 

1. DIAGNÓSTICO 

1.1. O número de novas empresas criadas no Brasil (entre janeiro e setembro de cada ano) cresceu 31% entre 

2010 e 20141. Além disso, o Brasil tem um altíssimo nível de empreendedorismo em comparação com 

outros países no mundo (15% da população entre 18 e 24 anos trabalhando com negócios em estágio 

inicial, contra 7% em comparação com o Reino Unido); no entanto, o nível de inovação desses negócios 

ainda é extremamente baixo (11% dos empreendedores dizem ter produtos ou serviços inovadores no 

Brasil, frente a 52% no Reino Unido)2. 

1.2. As perspectivas de crescimento desse tipo de negócio no Brasil são animadoras. O país possui boa 

quantidade e qualidade de novas tecnologias sendo desenvolvidas, mas ainda encontra dificuldades em 

conectar a pesquisa acadêmica e os jovens empreendedores com ideias inovadoras ao mercado. Falta 

capacidade de planejamento, execução e gestão para transformar essas pesquisas e ideias em empresas 

reais, bem preparadas para lidarem com investidores, entrarem em cadeias de valor de grandes empresas 

e crescerem rapidamente, gerando emprego e renda. 

1.3. Pelo lado da demanda, os crescentes investimentos do Governo em inovação nos últimos anos estão 

gerando e irão gerar cada vez mais pesquisas e tecnologias nas universidades e Instituições de Ciência e 

Tecnologia (ICT). Essa tendência, aliada a uma disposição cada vez maior da população mais jovem para 

o empreendedorismo, abre uma janela de oportunidade única para o Brasil desenvolver empresas de base 

tecnológica e com alto potencial de impacto (start-ups), em larga escala. Fundos de investimento, grandes 

empresas e investidores individuais (investidores-anjo), nacionais e internacionais, já perceberam essa 

oportunidade e estão buscando, avidamente, boas empresas para investir.  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O desenvolvimento de uma empresa nascente inovadora demanda habilidades específicas, diferentes 

daquelas necessárias à administração de um negócio tradicional. O seu produto, serviço ou modelo de 

negócios é inovador, sendo possível que o mercado alvo nem sequer exista ainda, de modo que, quanto 

maior a inovação do negócio, maior a incerteza quanto ao seu sucesso. Esse grau adicional de incerteza 

fez surgir em vários lugares do mundo ferramentas específicas para mitigar esse problema. 

                                                           
1 Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas. 
2 Global Entrepreneurship Monitor, 2011. 
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2.2. Uma vez que o novo negócio supere esse obstáculo inicial de testar um mercado altamente incerto e 

começa a crescer, surgem outros problemas como: a escolha da fonte de capital que será utilizada para 

escalar a nova empresa (endividamento, investimento privado, fontes públicas de recursos, capital 

próprio), valoração do negócio com um mercado ainda incerto (crucial no momento de receber 

investimento), gestão das parcerias fundamentais, definição do modelo de monetização, precificação do 

produto ou serviço, gestão de uma equipe altamente capaz de enfrentar os desafios do novo negócio, entre 

outras. 

2.3. Além da capacitação, a conexão dos empreendedores inovadores a executivos de grandes empresas, 

empresários experientes, investidores e mesmo a outros empreendedores semelhantes a ele, lhes gera 

grande valor, por meio da troca de experiências, surgimento de novas parcerias, novas oportunidades de 

negócio ou mesmo da obtenção do investimento propriamente dito. 

2.4. Nos últimos anos, surgiram diversas iniciativas voltadas especificamente ao empreendedorismo inovador 

no Brasil. A criação de aceleradoras de empresas e os recorrentes eventos sobre o tema, com destaque os 

desafios e corridas de start-ups, são os exemplos mais evidentes. No entanto, em geral essas iniciativas 

atinge um número pequeno de pessoas ou são bastante limitadas no que oferecem aos empreendedores. 

2.5. O Programa InovAtiva Brasil surgiu com a missão de oferecer, em larga escala, capacitação, mentoria e 

conexão para empreendedores de negócios de alto impacto, com a maior qualidade possível, 

gratuitamente, em qualquer ponto do Brasil. O objetivo é que empreendedores com projetos em estado 

inicial tenham acesso ao conteúdo do mais alto nível e a valiosas conexões com outros empresários, 

executivos de mercado e investidores. O foco é em negócios inovadores, que demandam conhecimentos 

e habilidades específicos para desenvolverem soluções que causem impacto no país e no mundo. 

2.6. Em 2013, o InovAtiva lançou a sua versão piloto, que alcançou resultados expressivos. Eram esperadas 

cerca de 300 inscrições, no entanto mais de 3.500 empreendedores se inscreveram no site do programa e 

cadastraram 1.635 projetos. Tudo isso prova a enorme demanda e carência que o país possui por esse tipo 

de capacitação. 

2.7. Em 2014, o programa ganhou escala e impactou ainda mais empreendedores de todo o Brasil. Atualmente 

o InovAtiva possui mais 6 mil empreendedores cadastrados em sua plataforma de capacitação (agora mais 

moderna e robusta), 13 mil pessoas na sua comunidade do Facebook, cerca de 80 vídeos de capacitação 

disponíveis em seu canal no YouTube. O programa recebeu 703 aplicações de projetos, dos quais 128, 

representando 21 Estados da Federação, foram escolhidos para participar da segunda fase. Nessa etapa, 

os empreendedores recebem, além de acesso ao conteúdo de capacitação, sessões de mentoria de outros 

empreendedores mais experientes, investidores e executivos de grandes empresas. Para isso, começou a 

ser formada uma rede nacional e internacional de mentores do InovAtiva Brasil. Para a terceira fase, ainda 

em andamento, foram selecionados 75 empreendedores, que irão apresentar seus negócios para 

investidores e representantes de grandes empresas em um evento no final de novembro em São Paulo e 

receber mais quatro meses de mentoria. 

2.8. A partir de 2015, o objetivo é realizar duas edições anuais do ciclo de mentoria, aceleração e conexão dos 

empreendedores selecionados. Para isso, os principais desafios serão: aumentar a presença física do 

InovAtiva nas universidades, e fortalecer as conexões que o programa faz entre os empreendedores 

aprovados e grandes empresas, instrumentos públicos de apoio e ecossistemas de empreendedorismo em 

outros países. Para isso, deverá ser produzido mais conteúdo de capacitação, desenvolver uma plataforma 

de mentoria permanente do programa, fortalecer a divulgação do InovAtiva dentro das universidades, 

aumentar a quantidade de eventos presenciais, fortalecer, ampliar e gerir a rede de mentores que começou 

a ser criada e realizar programas de imersão nos maiores ecossistemas de empreendedorismo do mundo 

com os empreendedores preparados pelo programa. 
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3. OBJETO 

3.1. O objetivo do convênio a ser firmado é dar continuidade ao Programa InovAtiva Brasil:  

a) Expandir a sua atuação junto aos demais atores responsáveis por produção de tecnologia e 

desenvolvimento de negócios inovadores: universidades, comunidades locais de empreendedores, 

investidores, incubadoras e aceleradoras de empresas, além de outros programas públicos e privados 

de apoio ao empreendedorismo inovador; 

b) Produzir mais conteúdo e realizar mais atividades de capacitação para os participantes das três fases 

do InovAtiva; 

c) Gerir, manter e evoluir a plataforma tecnológica do programa; 

d) Gerir a nascente rede de mentores do programa, que hoje conta com cerca de 150 especialistas, dentre 

empreendedores de sucesso, executivos de grandes empresas, investidores e consultores de estratégia 

empresarial; 

e) Adensar as conexões das empresas participantes do programa com investidores, cadeia de valor de 

grandes empresas e instrumentos públicos e privados de apoio ao empreendedorismo inovador. 

3.2. A finalidade é elevar o número de empreendedores capacitados e de empresas mais sólidas e bem 

preparadas para enfrentar os desafios de criar, manter e desenvolver um negócio inovador no Brasil. 

3.3. Este Chamamento Público prevê a execução do programa InovAtiva Brasil por 36 meses. 

 

4. METAS E ETAPAS 

4.1. As metas e produtos do convênio objeto deste chamamento público estão relacionadas na tabela abaixo. 

Todos esses produtos são realizados a cada edição semestral do programa: 

 

Meta Produtos 

Planejamento das 

próximas edições do 

InovAtiva Brasil 

 Desenho da estratégia de conexão do programa InovAtiva com ICT, comunidades 

locais de pesquisa e empreendedorismo e outros programas públicos e privados 

de apoio ao empreendedorismo inovador. 

 Desenho da estratégia de atuação do programa InovAtiva junto a grandes 

empresas e fundos de investimento. 

 Desenho da estratégia de gestão da rede de mentores do programa. 

 Desenho da estratégia de conexões dos empreendedores mais bem preparados 

com investidores e grandes empresas.  

 Desenho da estratégia de inserção internacional do programa e dos 

empreendedores selecionados. 

 Desenho da estratégia de governança entre todos os parceiros do InovAtiva 

Brasil, gestão e execução dessas parcerias. 

 Realização de oficina para planejamento geral das próximas edições do programa. 

 Proposta de atuação do programa nos próximos anos, incluindo: plano de gestão 

do projeto, cronograma geral de atividades, de contratações e de desembolsos. 

Manutenção e 

Aperfeiçoamento da 

plataforma 

 Proposta de novas funcionalidades que deverão ser implementadas na plataforma 

tecnológica do InovAtiva para abarcar a evolução do programa, manutenção e 

hospedagem da plataforma atual. 
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tecnológica online do 

InovAtiva Brasil 
 Gerenciamento do projeto de desenvolvimento, manutenção e hospedagem da 

plataforma, sempre em alinhamento com a equipe do Ministério em relação à 

estratégia de desenvolvimento das funcionalidades. 

Aperfeiçoamento dos 

conteúdos, gestão do 

blog e redes sociais e 

divulgação do 

InovAtiva Brasil 

 Avaliação do conteúdo de capacitação já disponível no programa e definição, 

junto à equipe do Ministério, dos conteúdos adicionais. 

 Gestão do conteúdo de capacitação existente e produção de novos conteúdos. 

 Gestão do blog e das redes sociais do programa, sempre produzindo novas 

postagens e conteúdos. 

 Definição da estratégia e execução das ações de comunicação do InovAtiva Brasil 

na mídia, junto a universidades, comunidades locais de empreendedorismo, 

outros programas de apoio a negócios inovadores e diretamente ao público alvo. 

Essa estratégia de comunicação deve englobar tanto assessoria de imprensa 

quanto produção e veiculação de conteúdo publicitário. 

Execução da 

primeira fase do 

InovAtiva Brasil 

 Divulgação do programa na imprensa e articulação junto a formadores de opinião 

no ambiente brasileiro de inovação. 

 Coordenação e execução de eventos de divulgação em ICT e outros parceiros 

locais. 

 Definição e produção de conteúdos e atividades específicas para a primeira fase 

do programa. 

 Coordenação do processo de avaliação dos projetos recebidos e atuação junto à 

equipe do programa e especialistas convidados na definição da lista final de 

projetos que passarão para a segunda fase do programa. 

Execução da segunda 

fase do InovAtiva 

Brasil 

 Coordenação, junto à equipe gestora do programa, do processo de 

aconselhamento e mentoria para empreendedores. Tais atividades incluem 

contato com os especialistas e com os empreendedores selecionados, 

coordenação do trabalho de estabelecimento de parcerias entre eles (matching) e 

acompanhamento de todo o processo de mentoria. 

 Definição e produção de conteúdos e atividades específicas para a segunda fase 

do programa. 

 Coordenação e execução das atividades presenciais da segunda fase do programa. 

 Coordenação do processo de avaliação dos projetos recebidos e atuação junto à 

equipe do programa e a especialistas convidados na definição da lista final de 

projetos que passarão para a terceira fase do programa. 

Execução da terceira 

fase do InovAtiva 

Brasil 

 Coordenação e execução das atividades presenciais da terceira fase do programa. 

 Definição e produção de conteúdos e atividades específicas para a terceira fase 

do programa. 

 Acompanhamento das atividades de mentoria e eventual revisão de parcerias 

estabelecidas entre mentores e empreendedores. 

 Coordenação e realização de atividades de conexão dos empreendedores 

selecionados com investidores e grandes empresas.  

 Realização de atividades de imersão em ecossistemas internacionais de 

empreendedorismo e inovação. 
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5. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO PROPONENTE 

5.1. As instituições que participam do presente Chamamento Público deverão atender aos seguintes critérios 

de elegibilidade: 

a) Ser de natureza privada, sem fins lucrativos, devidamente constituídas, regimentadas e reconhecidas; 

b) Ter inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, pelo prazo mínimo de 3 (três) 

anos; 

c) Ter seu cadastramento válido e ativo no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – 

SICONV, conforme normas do órgão central do sistema; 

Para a comprovação da qualificação técnica e capacidade operacional, o proponente deverá, também, 

durante o cadastramento de sua proposta, inserir no SICONV a relação do corpo técnico, com a 

qualificação dos profissionais; 

d) Comprovar o exercício de atividades relacionadas ao objeto deste Chamamento Público por no mínimo 

três anos, a contar do registro da proposta no SICONV, conforme os parágrafos 1º, 6º e 7º, do Art. 8º 

da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011. Tais documentos comprobatórios 

deverão ser inseridos no SICONV; 

e) Assegurar contrapartida econômica e financeira, conforme regras inseridas no programa 

disponibilizado no SICONV, devendo incluir no Sistema uma declaração se comprometendo com o 

aporte dos recursos financeiros, quando houver; e  

f) Atribuir a Gerência do Projeto a um profissional com experiência comprovada na coordenação de 

projetos de capacitação em empreendedorismo inovador, emitindo declaração de compromisso e 

inserindo-a no SICONV, durante o cadastramento da proposta. 

 

6. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE DAS PROPOSTAS 

6.1. São condições de elegibilidade das propostas: 

a) As propostas devem ser cadastradas e enviadas para análise, preenchendo, com completude, todas as 

abas disponíveis no SICONV. 

b) A entidade proponente ou algum de seus membros dirigentes deve ter experiência comprovada na 

realização de programa de empreendedorismo com foco em negócios inovadores em estágio inicial, 

semelhantes ao público alvo do InovAtiva. Tal experiência deve ser comprovada por meio de 

documentos anexados à proposta no SICONV. 

 

7. PRAZOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1. Os prazos do processo de seleção das propostas são os seguintes: 

 

 

Responsável Prazo Fases do processo 

MDIC   Divulgação do Chamamento Público no Portal do 

MDIC e no SICONV. 

Proponente  15 (quinze) dias corridos. Inscrição das propostas e envio de documentação. 
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MDIC  Em até 5 (cinco) dias corridos, a 

contar do término do prazo de 

inscrição.  

Divulgação do resultado da seleção no Portal do 

MDIC e no SICONV – aba “pareceres”. 

Proponente  5 (cinco) dias corridos, a contar da 

divulgação do resultado. 

Interposição de recursos referentes ao resultado do 

processo de seleção, conforme previsto no item 7.6 

deste Chamamento Público. 

MDIC Em até 5 (cinco) dias corridos, a 

contar do término do prazo de 

interposição dos recursos. 

Análise dos recursos interpostos. 

MDIC  Publicação do resultado final. 

MDIC Em até 3 (três) dias corridos, a 

contar da publicação do resultado 

final. 

Assinatura do Convênio. 

 

7.2. Os questionamentos sobre os termos do Chamamento Público poderão ser encaminhadas à Comissão de 

Análise para esclarecimentos até 48 horas após a publicação no Portal de Convênios/SICONV, que os 

esclarecerá por meio do SICONV e da página do MDIC no sítio eletrônico www.mdic.gov.br . 

7.3. As propostas deverão ser inseridas no Portal do MDIC e no SICONV, no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, a contar da data da publicação deste Edital de Chamamento Público.  

7.4. Será admitida apenas 1 (uma) proposta por entidade; no caso de inclusão de mais de uma proposta, a 

Comissão de Análise irá considerar aquela mais recente inserida no SICONV e enviada para análise.  

7.5. As propostas cadastradas no SICONV e não enviadas para análise dentro do prazo estabelecido serão 

desconsideradas. 

7.6. Caso algum proponente manifeste interesse em recorrer do resultado da análise de sua proposta, terá 5 

(cinco) dias corridos, a contar da publicação do resultado, para apresentar seu recurso por escrito em meio 

físico, devendo ser dirigido à Secretaria de Inovação, no Protocolo do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, no endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Térreo,– CEP 70053-

900, Brasília, DF, com cópia por meio eletrônico para o endereço inovativa@mdic.gov.br . O recurso será 

analisado e julgado em 5 (cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento pelo Protocolo do 

Ministério. 

7.7. O resultado da seleção será devidamente fundamentado pela Comissão de Análise e registrado em ata, 

que permanecerá acessível no SICONV pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da divulgação, na 

forma do §3º do artigo 8º da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011. 

7.8. A Comissão de Análise encarregar-se-á de informar por meio de carta à instituição selecionada e de 

divulgar esse resultado, também, no sítio eletrônico www.mdic.gov.br . 

 

8. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA NO SICONV 

8.1. O interessado, devidamente cadastrado, deverá consultar programas no SICONV, informando o código 

do órgão – MDIC (28000) e acessar o Programa “Capacitação de Empreendedores de Negócios 

Inovadores”. 

http://www.mdic.gov.br/
mailto:inovativa@mdic.gov.br
http://www.mdic.gov.br/
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9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

9.1. As propostas inseridas serão avaliadas e selecionadas a partir dos seguintes critérios: 

Critério de avaliação 
Nota 

Máxima 
Pontos Critérios de pontuação 

1) Capacidade técnica 

e operacional da 

entidade 

40 

Até 5 
1.1. Antiguidade da entidade proponente: 0,25 ponto para 

cada ano completo de operação. 

Até 15 

1.2. Experiência com gerenciamento de programas de 

desenvolvimento de negócios inovadores: 

1.2.1. Tempo de experiência no gerenciamento de 

programas de desenvolvimento de negócios inovadores: 

0,5 ponto para cada ano completo de experiência (máximo 

5 pontos); 

1.2.2. Número total de empresas atendidas em programas 

de desenvolvimento de negócios inovadores com duração 

igual ou maior a 3 meses: 1 ponto para cada vinte e cinco 

empresas atendidas (máximo de 10 pontos). 

Até 5 

1.3. Parcerias institucionais com ICTs para desenvolvimento 

de negócios inovadores:  

1.3.1. 0,5 ponto por ICTs brasileira ou estrangeira 

(máximo 5 pontos); 

Até 10 

1.4. Parcerias institucionais formais em vigência ou finalizada 

nos últimos 12 meses com fundos de investimento, grupos de 

investidores, incubadoras e aceleradoras de empresas para 

desenvolvimento de negócios inovadores:  

1.4.1. Incubadoras de empresas: 1 ponto por entidade 

(máximo 2 pontos); 

1.4.2. Fundos de investimento, grupos de investidores e 

aceleradoras de empresas: 3 pontos por entidade. 

Até 5 

1.5. Projetos de desenvolvimento tecnológico em conjunto 

com empresas, em vigência ou finalizados nos últimos 24 

meses: 0,2 ponto para cada projeto (máximo 5 pontos). 

2) Adequação da 

proposta apresentada 

ao objeto da parceria, 

inclusive quanto aos 

custos, cronograma e 

resultados previstos do 

InovAtiva Brasil* 

60 

0 

2.1. Proposta de execução do programa, endereçando os 

pontos elencados no Anexo I, item  3. 

3 

6 

10 

0 
2.2. Proposta para operação da rede de mentores do 

programa: gestão de relacionamento, estratégias de 

prospecção e seleção de novos mentores. 

3 

6 

10 
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*Obs: Para os tópicos do Critério de Avaliação 2, a pontuação será considerada da seguinte forma: 

 Não atende: 0 pontos 

 Pouco satisfatório: 3 ou 5 pontos 

 Satisfatório: 6 ou 10 pontos 

 Atende plenamente: 10 ou 15 pontos 

 

9.2. Em caso de empate, terá preferência a proposta da entidade com mais tempo de constituição. 

 

10. PROCESSO DE SELEÇÃO 

10.1. O processo de seleção será composto pelas seguintes etapas: 

a) Habilitação parcial, em que será verificada a conformidade e a adequação das propostas ao objeto 

do Edital de Chamamento Público, e ao atendimento dos Critérios de Elegibilidade do Proponente (item 

5) e das Condições de Elegibilidade das Propostas (item 6); 

b) Avaliação, que consiste na análise das propostas inseridas no SICONV, de caráter classificatório; e  

c) Divulgação do resultado da seleção. 

10.2. Serão desclassificadas as propostas que não cumprirem as exigências mencionadas nos Critérios de 

Elegibilidade do Proponente (item 5) e nas Condições de Elegibilidade das Propostas (item 6) deste 

Chamamento Público;  

10.3. A seleção dos projetos será feita pela Comissão de Análise, composta por técnicos do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e, eventualmente, de órgãos vinculados ao Sistema 

MDIC e entidades setoriais relacionadas aos temas pertinentes a este Edital, designada por Portaria;  

10.4. A Comissão de Análise se encarregará da análise do mérito e da classificação das propostas, sob o ponto 

de vista técnico, considerando-se os Critérios de Avaliação listados no item 9, de forma que serão 

selecionadas as propostas que obtiverem nota final igual ou superior a 50 pontos;  

10.5. Será julgada vencedora a entidade cuja proposta obtiver a maior pontuação final; 

0 

2.3. Estratégia para conexão dos empreendedores finalistas do 

InovAtiva Brasil com investidores e grandes empresas. 

5 

10 

15 

0 
2.4. Proposta para ampliar a inserção do InovAtiva Brasil 

com comunidades locais de empreendedorismo inovador e as 

parcerias com outros programas públicos e privados de 

fomento ao setor. 

5 

10 

15 

0 
2.5. Estratégia de inserção internacional do Programa 

InovAtiva Brasil e dos empreendedores selecionados. 
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6 

10 
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10.6. O resultado do chamamento público deverá ser devidamente fundamentado pelo órgão ou entidade 

concedente. 

10.7. Decorrido o prazo recursal, conforme previsto no item 7.6 deste Edital de Chamamento Público, a 

Comissão de Avaliação informará ao titular da Secretaria de Inovação o resultado do julgamento;  

10.8. Acatado o resultado do julgamento, o titular da Secretaria de Inovação poderá submeter o processo a 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA/MDIC) para providências quanto à 

instrução, análise e pronunciamento quanto à disponibilidade e certificação orçamentária, habilitação 

jurídica e regularidade fiscal do proponente, atendendo a todas as exigências das normas legais que 

disciplinam a celebração de convênios com órgãos do Governo Federal; 

10.9. O Convênio a ser firmado será regido pelo Sistema de Gestão de Convênios – SICONV. 

 

11. EXECUÇÃO DO PROJETO  

11.1. O prazo de vigência e de execução do projeto será de, no máximo, 36 meses;  

11.2. O acompanhamento e a fiscalização do convênio ocorrerão ao longo da vigência, por meio de reuniões 

presenciais e de comunicação à distância, incluindo telefonemas e mensagens eletrônicas, contendo 

informações sobre a execução das etapas e metas;  

11.3. Todos os documentos e estudos desenvolvidos no âmbito do Projeto serão de propriedade do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  

 

12. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

12.1. O projeto selecionado será apoiado com recursos originários do Tesouro, consignados no Orçamento 

Geral da União e alocados neste Ministério, no seguinte Plano Orçamentário: 22.661.2055.210D.0001: 

Geração de Produtos, Serviços e Processos Inovadores 

12.2. Estima-se o valor do projeto em R$ 4.967.157,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento 

e cinquenta e sete reais) para os 36 meses de operação do programa, com base nos recursos disponíveis 

nas citadas linhas sob responsabilidade da Secretaria de Inovação/MDIC. Tais montantes excluem o valor 

da contrapartida a ser apresentada pela entidade proponente. 

12.3. O cronograma de desembolso deverá prever liberação dos recursos em até 4 (quatro) parcelas por ano de 

operação do programa; 

12.4. O proponente deverá registrar em sua proposta o valor com o qual irá se comprometer, a título de 

contrapartida, a ser aplicado sobre o custo do projeto;  

12.5. A contrapartida será calculada sobre o valor total do projeto, podendo ser atendida por meio de recursos 

financeiros e de bens e serviços, desde que economicamente mensuráveis. 

12.6. A contrapartida, quando financeira, deverá ser depositada na conta bancária específica do convênio, em 

conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso;  

12.7. O desembolso dos recursos financeiros da contrapartida, caso haja, será diretamente proporcional às 

parcelas liberadas pelo MDIC, cuja previsão deverá constar do cronograma de desembolso, parte 

integrante da proposta; 

12.8. O plano de aplicação deverá prever despesas relacionadas ao objeto da ação, sendo vedada a realização 

de despesas com coffee-break, decorações e similares, observando, inclusive as vedações previstas no 

artigo 52 da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011; 
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12.9. Os bens remanescentes serão tratados em conformidade com o artigo 41 da Portaria Interministerial nº 

507, de 24 de novembro de 2011. 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1. A participação no processo de seleção pressupõe ao interessado: i) observância dos regulamentos e 

responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados e ii) 

aceitação plena e irrevogável de todas as normas e condições previstas neste Chamamento Público;  

13.2. A condição de atendimento às normas de celebração de convênios com o Governo Federal, especialmente 

no que se refere ao previsto nos Critérios de Elegibilidade do Proponente (item 5) deste Chamamento 

Público é pré-requisito em todas as fases do processo, inclusive durante a formalização do convênio e no 

decorrer de sua vigência;  

13.3. As normas referentes à execução, acompanhamento, fiscalização e prestação de contas estarão expressas 

na minuta do convênio que vier a ser celebrado entre as partes, a qual obedecerá as disposições da Portaria 

Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011; 

13.4. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão de Análise.  
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ANEXO I 

HISTÓRICO DO INOVATIVA BRASIL E ESTRUTURA PREVISTA PARA A EDIÇÃO 2015 

 

Seguem informações gerais que subsidiarão os participantes desse chamamento público na elaboração de 

sua proposta: 

1. A primeira edição do programa InovAtiva Brasil foi realizada em 2013. Naquela ocasião foi realizado 

um programa piloto, no qual se inscreveram cerca de 1.600 projetos na primeira fase, os 50 melhores foram 

selecionados para a segunda e os 20 melhores para a terceira fase. 

1.1. Para a primeira fase, foi construída uma versão piloto da plataforma tecnológica por meio da qual 

os participantes podiam inscrever seus projetos e ter acesso ao conteúdo de capacitação que começou 

a ser produzido; 

1.2. Na segunda fase do programa, mais conteúdo foi produzido e houve um evento presencial em 

que os participantes tiveram contato com mentores convidados com o objetivo de refinar os seus 

modelos de negócio; 

1.3. Na terceira fase, houve um evento presencial de mentoria e treinamento dos empreendedores 

participantes de dois dias, seguido de uma banca final de apresentação dos melhores projetos para 

investidores. Além disso, foi realizado um programa de imersão de uma semana na região do Vale do 

Silício (Califórnia, Estados Unidos da América). 

2. Em 2014, está em andamento a segunda edição do programa, na qual foram inscritos 703 projetos na 

primeira fase. Desses, 128 negócios passaram para a segunda fase e 75 foram selecionados para a terceira 

fase, ainda em andamento. Algumas alterações com relação ao programa piloto (2013): 

2.1. Foi ampliada a quantidade de vagas para a segunda (até 300) e terceira fase (até 100). Nem todas 

as vagas foram preenchidas por falta de negócios em estágio de maturidade suficiente para o que o 

programa oferece na segunda e terceira fases; 

2.2. Está sendo produzido mais conteúdo de capacitação: um consultor em empreendedorismo foi 

contratado diretamente pelo MDIC para elaborar a grade de capacitação e participar das gravações dos 

novos vídeos; uma instituição de fomento ao empreendedorismo de alto impacto, também contratada 

diretamente pelo MDIC, indica especialistas e empreendedores de sua rede para participar das 

gravações e o atual convenente gerencia as gravações e edições dos vídeos. Além dos novos vídeos, 

foram realizados seminários e debates semanais ao vivo pela internet com participantes convidados, 

também sob a gerência do convenente. 

2.3. A plataforma tecnológica do programa está sendo aperfeiçoada, com funcionalidades 

colaborativas (fóruns, perguntas e respostas), comunidades (de empreendedores e empresas), 

disponibilização estruturada do conteúdo de capacitação, além de funcionalidades para inscrição e 

avaliação dos negócios, blog e informações de inteligência. 

2.4. Começou a ser formada uma rede nacional e internacional de mentores de alto nível. O MDIC 

contratou diretamente uma empresa que foi responsável pelo desenho inicial do programa de mentoria 

em larga escala e pela disponibilização da plataforma tecnológica responsável por gerenciar as 

mentorias. Os mentores que hoje fazem parte da rede do InovAtiva são empresários, executivos de 

mercado, investidores e consultores empresariais de alto nível, atuantes no Brasil e no exterior, 

convidados diretamente pelo MDIC e por diversas entidades públicas e privadas parceiras do 

InovAtiva Brasil. 

2.5. Na segunda fase do programa, os empreendedores receberam três sessões de mentorias remotas e 

participaram de um evento semi-presencial, que ocorreu simultaneamente nas cinco cidades com 
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maior número de empreendedores selecionados: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Florianópolis e Recife. Nesses eventos, os participantes tiveram contato com os mentores do programa 

e participaram de palestras. Algumas sessões de mentoria nesse evento foram presenciais; nas cidades 

em que havia um número maior de empreendedores do que de mentores, Florianópolis e Recife, 

algumas sessões de mentoria foram realizadas via internet com mentores que participaram nas outras 

três cidades. Todas as palestras foram realizadas em São Paulo e transmitidas pela internet para o resto 

do país. 

2.6. Na terceira fase, ainda em andamento, os empreendedores terão mais 8 sessões de mentoria ao 

longo dos meses de dezembro de 2014 e março de 2015. Eles também participarão, em novembro de 

2014, de um evento presencial de mentoria e treinamento de dois dias e, ao fim, apresentarão seus 

negócios a bancas investidores e representantes de grandes empresas. 

3. A partir de 2015 o programa deverá ser semestral, contanto com duas edições anuais. Entre os desafios 

estão: 

3.1. Ampliação contínua do conteúdo de capacitação e estruturação desse conteúdo em formato de 

cursos de curta duração; 

3.2. Gerenciamento e manutenção da atividade da rede de mentores do programa, inclusive com a 

realização de eventos periódicos pelo país com o objetivo de fomentar e ampliar continuamente essa 

rede; 

3.3. Manter e desenvolver a plataforma tecnológica do programa, sendo um dos principais desafios o 

desenvolvimento de uma plataforma própria de mentoria que inclua o gerenciamento do 

relacionamento com empreendedores e mentores e das parcerias entre eles, bem como o 

acompanhamento das mentorias, entre outras funcionalidades para abarcar a evolução do programa; 

3.4. Aumentar as atividades de capacitação específicas para os participantes da segunda e terceira fase 

do programa: 

3.5. Aumentar a presença do InovAtiva nas universidades e ICTs. 

3.6. Aumentar a conexão do programa InovAtiva junto a investidores, fundos de investimento, 

grandes empresas, comunidades locais de empreendedorismo inovador e outros programas públicos 

e privados de fomento a esse tipo de negócio. 

3.7. Aumentar a conexão do InovAtiva com comunidades locais de empreendedorismo. 

3.8. Números gerais previstos (relativos a cada ciclo semestral do programa): 

a) Número máximo de vagas para participantes da segunda fase do programa: 300; 

b) Número máximo de vagas para participantes da terceira fase do programa: 100; 

c) Eventos: 

i) Eventos de divulgação do programa nas principais universidades brasileiras em termos 

de produção de tecnologia; 

ii) 1 evento semi-presencial de mentoria na segunda fase do programa, simultâneo em ao 

menos cinco cidades; 

iii) 1 evento semi-presencial de mentoria na terceira fase do programa, simultâneo em ao 

menos cinco cidades; 

iv) 1 evento presencial de mentoria e treinamento, de dois dias, e uma banca final de 

apresentação a investidores e grandes empresas, de um dia, na terceira fase do programa 

(total três dias de evento); 

vi) 1 evento de lançamento anual (não semestral) 


