
ParceriaIniciativa Apoio



O que 
oferecemos?



Cooperação com o corpo 

técnico da Petrobras

Oportunidade de implantação do 

lote piloto ou serviço pioneiro

Benefícios para os empreendedores

Assessoria de negócios e suporte 

ao empreendedorismo do SEBRAE

Suporte financeiro para 

desenvolvimento das tecnologias



O que 
esperamos 
nesta segunda 
edição?



Propostas de...

Soluções com viabilidade 

de implantação

Competição entre proponentes 

de um mesmo desafio

Modelos de negócios 

consistentes 

Maior valor para a 

Petrobras



Limite máximo R$ 1 MM, a depender do 

benefício para a Petrobras

Até R$ 500k...

Limite máximo 18 meses, a depender do 

benefício para a Petrobras

Com financiamento de

Para execução em até 

12 meses...

Totalizando até 

R$ 10 milhões 

em projetos!



Quais as 
verticais 
tecnológicas?



Verticais tecnológicas dos 54 desafios



Como será 
o processo 
seletivo?



Lançamento 

do Edital

11/05

Inscrições de 

propostas

11/05 a 28/06

Avaliação de 

Propostas

29/06 a 10/07

Publicação dos 

Resultados

(Primeira Fase)

21/07

Submissão de 

Plano de 

Trabalho

21/07 a 09/08

Interação 

Técnica

17/08 a 20/09

Pitch para 

Banca de 

Seleção Final

24 a 25/09

Publicação do 

Resultado Final

30/09

Análise de 

Enquadramento

A partir de 01/10

Contratação

A partir de 

01/01/21

Cronograma



Critérios de seleção

PRIMEIRA FASE

1. Aderência da proposta ao desafio

2. Nível de maturidade da tecnologia proposta

3. Capacidade da equipe executora

4. Escalabilidade da solução

5. Grau de inovação

6. Detenção de propriedade intelectual

SEGUNDA FASE

1. Impacto da solução proposta

2. Implantação ao final do projeto

3. Modelo de Negócios

4. Relação prazo e custo da proposta



Propriedade 
Intelectual



O SEBRAE não irá requerer 

participação nos resultados

A Petrobras e as empresas 

proponentes irão ser co-titulares dos 

resultados dos projetos

A propriedade intelectual prévia 

permanece com as empresas 

proponentes

As empresas proponentes poderão 

explorar comercialmente os resultados 

e licenciá-los para terceiros



O que está 
faltando?



petrobr.as/conexoes-para-inovacao

Você 
submeter 
a sua 
proposta!


