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EDITAL INOVAFIT FASE 2 - FUNCAP

Acesse o site:
bit.ly/funcap-inovafit

Ou utilize o QR Code >

Objetivo

O Programa FUNCAP-INOVAFIT de 
fomento à inovação, destina-se a 
apoiar, por meio da concessão de 
recursos, através da modalidade 

subvenção econômica (recursos não-
reembolsáveis), o desenvolvimento 
de produtos (bens ou serviços) e/ou 

processos inovadores, para o 
mercado local, nacional ou 
internacional por empresas 

brasileiras e sediadas no Estado do 
Ceará.

Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

Empresários individuais (com 
exceção dos Microempreendedores 

Individuais - MEI), sociedades 
empresariais ou sociedades simples, 

sediadas no Estado do Ceará, que 
realizem, ou se proponham a realizar 

atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação em 

temas como Água, Energia, 
Segurança Pública, Saúde, Educação, 

Tecnologia da Informação, 
Agronegócio, Indústria Alimentar,  

Setor Eletrometal-mecânico, 
Construção Civil, entre outros. 

O Programa FUNCAP-INOVAFIT FASE 
2 dispõe de R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais), destinados a 
contratação de empresas.

Para obter o Edital na íntegra e verificar o regulamento 
completo, interessados devem acessar o QR Code/link indicados 
ao lado. A submissão de propostas para o programa ocorrerá de 
14/01/2020 até 13/02/2020, por meio de formulário eletrônico  

disponibilizado na página da FUNCAP.

É necessário estar em dia com 
obrigações tributárias municipais, 
estaduais, federais e trabalhistas. 

Ademais, é preciso possuir uma receita 
bruta, registrada nos últimos 12 meses, 

de no máximo R$ 10.500.000,00 (dez 
milhões e quinhentos mil reais).



EDITAL PARA PROSPECÇÃO DE EMPRESAS PARCEIRAS 
– PROGRAMA CORREDORES DIGITAIS & CriarCE

Acesse o site:
sct.ce.gov.br/corredoresdi
gitais

Ou utilize o QR Code >

Objetivo
Estabelecer parcerias com entidades 

públicas e empresas dispostas a 
alocar recursos operacionais e 

estratégicos para a execução do 
programa, no que diz respeito à uso 
de infraestrutura, licença de uso de 

software ou disponibilização de 
créditos promocionais, ou recursos 

financeiros para melhoria e 
ampliação do programa ou execução 
de projetos customizados, visando 

potencializar os resultados por meio 
da integração entre setor público e 

privado.

Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

Instituições de Ensino, Empresas, 
Entidades Governamentais, 

Ambientes de Inovação e 
Instituições de Fomento.

Desconto na contratação de 
produtos e serviços ofertados pelas 
startups atendidas pelo programa, 

participação em formações da 
SECITECE, entre outros.

Para obter o Edital na íntegra, interessados devem acessar o 
QR Code/link indicados ao lado. Organizações interessadas 
em parcerias de CO-REALIZAÇÃO devem entrar em contato 
por meio do e-mail corredores.digitais@sct.ce.gov.br para 

agendar uma reunião.

É necessário estar disposto a cooperar 
com as atividades previstas no 

Programa e apoiar o desenvolvimento 
de startups no, mediante a 

disponibilização de recursos 
estratégicos ou operacionais



EDITAL OPEN INNOVATION SOJA - EMBRAPA

Acesse o site:
embrapa.br/soja/open-
innovation

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

Promovido pela Embrapa, busca 
captar empreendedores inovadores 
que trabalham com tecnologias para 

o desenvolvimento de soluções 
sustentáveis para o sistema de 
produção de soja. O Soja Open 

Innovation é um edital público de 
seleção de startups com interesse no 

desenvolvimento de projetos de 
inovação aberta, tendo a Embrapa 

Soja como parceira técnica no 
desenvolvimento e/ou 

aperfeiçoamento de soluções.

As inscrições são gratuitas e ocorrerão até 14/01/2020. A 
submissão dos projetos deverá ser efetuada exclusivamente 

pelo e-mail soja.openinnovation@embrapa.com.br. Para 
mais detalhes, interessados devem acessar o site oficial do 

programa no link/QR Code ao lado.

Startups com interesse no 
desenvolvimento de projetos de 

inovação aberta nas áreas de 
manejo de pragas, aplicação de 

produtos fitossanitários, 
bioprodutos, biotecnologia, 
automação de processos do 

campo, biometria e fenotipagem
de plantas, etc.

Contrato de cooperação técnica com 
a Embrapa para desenvolvimento do 
projeto, treinamentos, tutorias com 
pesquisadores da Embrapa Soja, etc.

É necessário possuir CNPJ ou 
providenciar junto à sua cidade a 

abertura de empresa para fins 
contratuais. Ademais, é preciso que o 
projeto esteja alinhado a uma ou mais 

das áreas de interesse para 
cooperação apresentadas em Edital.



EDITAL FUNDECI 02/2019 – DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL – BANCO DO NORDESTE

Acesse o site:
bit.ly/edital-fundeci

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

O presente edital visa proporcionar 
apoio financeiro com recursos não 

reembolsáveis a instituições públicas 
e privadas sem fins lucrativos para a 

difusão e transferência de 
tecnologias em pelo menos um dos 
quatro elos da cadeia produtiva –

insumos, produção, beneficiamento 
e comercialização - em uma das 

atividades priorizadas nos territórios 
atendidos pelo Agronordeste e/ou 

pelo Prodeter.

As submissões de propostas ocorrerão até 07/02/2020. Para 
mais detalhes e ter acesso ao Edital na íntegra, interessados 
devem acessar o site oficial no link e o regulamento em PDF 

no QR Code ao lado.

Instituições públicas ou privadas 
sem fins lucrativos, como 

fundações, institutos, autarquias, 
outras entidades da Administração 

Pública Direta ou Indireta, 
Organizações da Sociedade Civil, 

que se proponham a realizar projeto 
relacionado às atividades produtivas 

e que atendam aos seguintes 
requisitos estabelecidos no Edital.

Caso aceito, o projeto poderá contar 
com recursos não reembolsáveis 
entre R$ 60 mil até R$ 300 mil.

Os projetos devem contemplar a 
difusão e transferência de tecnologias 
em pelo menos um dos quatro elos da 
cadeia produtiva ‒ insumos, produção, 
beneficiamento e comercialização ‒ em 

uma das atividades priorizadas nos 
territórios elegíveis.



Acesse o site:
desafios.enap.gov.br

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

O Desafios é uma iniciativa do 
laboratório de inovação em 

governo GNova, da Escola Nacional 
de Administração Pública (Enap), 
que oferece ajuda aos gestores 

públicos para inovar junto com a 
sociedade, aproveitando a 

inteligência coletiva para diminuir as 
inseguranças do processo de 

inovação e aumentar as chances de 
sucesso.

Empresas, entidades privadas sem 
fins lucrativos, cidadãos brasileiros e 
estrangeiros em situação regular no 
país, a partir de 18 anos de idade, 

individualmente ou em grupo.Para participar, é necessário 
realizar inscrição online e 

respeitar os prazos do desafio, 
estabelecidos em Edital.

O valor da premiação para os 
vencedores dos desafios pode 

chegar até R$ 100 mil.

EDITAIS DE DESAFIOS EM INOVAÇÃO ABERTA – ENAP 
GNOVA

Interessados em participar dos desafios devem acessar a 
plataforma oficial do programa para acessar as propostas 

abertas, obter os Editais na íntegra e se inscrever até 
02/02/2020. O endereço está disponibilizado pelo 

link/QR Code ao lado.



EDITAL INOVA GLOBAL – INTERCÂMBIO EMPRESARIAL 
NACIONAL/INTERNACIONAL (CNPq-IEL)

Acesse o site: 
bit.ly/inova-global-iel

Ou utilize o QR Code >

Objetivo

Visa promover intercâmbios 
profissionais para a execução de 

projetos empresariais de inovação, 
por meio da concessão de bolsas 
de formação e capacitação, tanto 

no exterior, quanto no Brasil.

Recursos Ofertados Público-Alvo

Para ler o Edital com informações na íntegra, Interessados 
devem acessar o link ou QR Code ao lado. As inscrições 

ocorrem até 30/08/2021.

Requisitos

Acesso

As bolsas mensais podem 
variar de R$ 4.100,00 até US$ 

2.100,00

O intercâmbio deve estar 
relacionado a um projeto de 
pesquisa, desenvolvimento e 

inovação submetido pelos 
INTERESSADOS e analisado pelo 

CNPq quanto a seu mérito.

Empresas, institutos de PD&I 
(pesquisa, desenvolvimento e 
inovação) públicos e privados, 
órgãos de governo e entidades 

do terceiro setor.



EDITAL INOVA TALENTOS (CNPq-IEL)

Acesse o site: 
bit.ly/inova-empresas

Ou utilize o QR Code >

Objetivo

Promovido pelo CNPq e IEL, visa 
incentivar a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em 
projetos inovadores dentro de 

empresas e a capacitação de novos 
talentos. 

Recursos Ofertados Público-Alvo

Para realizar a inscrição, empresas interessadas devem 
acessar a plataforma do programa, indicada no link/QR Code

ao lado e preencher o formulário eletrônico. Os projetos 
podem ser submetidos até 30/09/2022. Mais informações 
podem ser consultadas no Edital disponibilizado no site.

Requisitos

Acesso

Para empresas, o programa 
oferece recursos humanos 

com o perfil inovador 
desejado pela organização.

Para participar do programa, a 
empresa interessada necessita 
deve submeter seu projeto de 

inovação (que será avaliado pelo 
CNPq) por meio do formulário 

online disponibilizado no site oficial.

Empresas, de qualquer porte, 
interessadas em captar pessoas 

para desenvolver projetos 
inovadores.



EDITAL DE ACELERAÇÃO LABORA & SEBRAE – OI 
FUTURO

Acesse o site: 
bit.ly/edital-oi

Ou utilize o QR Code >

Objetivo

Promovido pela Oi Futuro em 
parceria com o SEBRAE RJ, o Edital 
visa selecionar até 20 negócios que 
colocam a tecnologia a serviço da 

inclusão, diversidade e 
sustentabilidade para receberem 
apoio técnico durante um ciclo de 

seis meses. 

Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

As três startups mais bem avaliadas 
poderão concorrer a prêmios de até R$ 

25 mil. Ademais, todas as vinte 
startups escolhidas receberão 

mentorias, consultorias e workshops.

Para participar, é necessário que o 
negócio esteja baseado ou tenha 
impacto no Rio de Janeiro. Além 

disso, os participantes devem estar 
disponíveis para participar das 

etapas presenciais no Rio de Janeiro.

Startups, de todo o Brasil, que 
usam a tecnologia em negócios 
com soluções escaláveis para as 
questões sociais e ambientais.

Para mais informações e realizar a inscrição, interessados 
devem acessar a plataforma oficial do Edital, informada 

no link/QR Code ao lado. Submissões de startups 
ocorrerão entre 06/01/2020 e 24/01/2020.



EDITAL FUNDAÇÃO DOEN (HOLANDA)

Acesse o site: 
doen.nl/applications

Ou utilize o QR Code >

Objetivo

Por meio de recursos próprios, a 
Fundação Doen busca apoiar 
projetos sociais nas áreas de 

energias sustentáveis, economia 
solidária e empreendimentos 

sociais. O envio de projetos ocorre 
ao longo de todo o ano.

Recursos Ofertados Público-Alvo

Interessados devem acessar os canais indicados na seção 
ao lado. As submissões ocorrem durante todo o ano.

Requisitos

Acesso

Grupos e Empresas, de qualquer 
porte, que tenham interesse em 
desenvolver projetos na área de 

assistência social, ciência e 
tecnologia, desenvolvimento 

comunitário e meio ambiente.

Não há valor máximo e 
mínimo estabelecido.

O projeto deve se incluir em uma 
ou mais das seguintes áreas: 

sustentabilidade, inclusão social e 
economia criativa.



INOVAÇÃO ABERTA (OPEN TECHNOLOGY FUND/OTF 
– CORE INFRASTRUCTURE FUND – USA)

Acesse o site: 
www.opentech.fund

Ou utilize o QR Code >

Objetivo

Financiar tecnologias de construção e 
infraestrutura de segurança digital e 

ferramentas que fortalecem a 
liberdade online e a ‘’web safety’’. É 
uma excelente oportunidade para 

pequenos negócios da área de 
Tecnologia da Informação captarem 
recursos para suas ideias e projetos.

Recursos Ofertados Público-Alvo

Interessados devem acessar os canais indicados na seção 
ao lado. A submissão de projetos ocorre durante todo o 

ano.

Requisitos

Acesso

Pessoas ou empresas que 
desenvolvam projetos sobre 

tecnologia da informação, 
segurança digital e liberdade na 

web.

Os recursos podem variar entre 
US$ 5000 até US$ 300.000, a 

depender do projeto selecionado.

Ser Organização sem fins lucrativos; 
Universidade; instituição de 
pesquisa sem fins lucrativos; 

organização ou negócio com fins 
lucrativos, em qualquer país, que 

tenha projeto de segurança digital.



FUNDO DE INOVAÇÃO GLOBAL (GLOBAL 
INNOVATION FUND – INGLATERRA)

Acesse o site: 
globalinnovation.fund

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Interessados devem acessar os canais indicados na seção 
ao lado. A submissão de projetos ocorre durante todo o 

ano.

Requisitos

Acesso

Grupos, pessoas ou empresas, de 
qualquer porte, que desenvolvam 
projetos inovadores sobre ciência 
e tecnologia, empreendedorismo, 
formação para o trabalho, entre 

outras.

.

Possuir projeto inovador para 
desafios de desenvolvimento global 
de empresas sociais, empresas com 

fins lucrativos, organizações sem fins 
lucrativos, pesquisadores e agências 

governamentais.

Financiar propostas com 
soluções inovadoras que 

abordem os principais 
desafios do desenvolvimento. 

As áreas contempladas 
podem ir desde 

empreendedorismo até 
desenvolvimento comunitário 

e ciência e tecnologia.

Os recursos podem variar 
entre £30.000 e £10.000.000 a 

depender do projeto 
selecionado.



FUNDAÇÃO INTERAMERICANA (INTER-AMERICAN 
FOUNDATION – IAF)

Acesse o site: 
iaf.gov/pt

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Interessados devem acessar os endereços mostrados pelo 
link ou no QR desse folheto.

Requisitos

Acesso

Microempresas, Empresas 
comunitárias e organizações não 

governamentais que visem 
melhorar as condições de vida e 
trabalho de grupos socialmente 

desfavorecidos.

.

Financiar iniciativas de 
autoajuda de grupos na 

América Latina e no Caribe 
para melhorar as condições de 

vida dos desfavorecidos, 
aumentando a capacidade de 

tomada de decisão e auto-
governança e desenvolvendo 
parcerias com o setor público, 
empresas e a sociedade civil.

De US$ 25.000 até USS$ 
400.000 por proposta.

É necessário que o projeto 
incentive a capacidade 

compartilhada dos 
beneficiários para a autoajuda.
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SEBRAETEC – INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Acesse o site: 
bit.ly/sebraetec_sebrae

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

O interessado deve procurar o SEBRAE de sua região com 
documento de identidade e CNPJ de sua empresa.

Requisitos

Acesso

.
O programa conta com um 

orçamento de aproximadamente 
R$ 12 milhões, que são aplicados 

em consultorias.

É necessário que as empresas 
interessadas possuam 

faturamento de até R$ 4,8 
milhões por ano. 

Promover o acesso dos 
pequenos negócios a soluções 
em tecnologia e inovação. O 

programa oferta serviços 
especializados em 

desenvolvimento tecnológico, 
design, produtividade e 

qualidade e sustentabilidade.

Micro Empresas, MEI’s, 
Empresas de Pequeno Porte, 
pessoas físicas registradas no 

Sistema de Informações 
Cadastrais do Artesanato 

Brasileiro e Produtores Rurais.



PROGRAMA NEGÓCIO SUSTENTÁVEL - SEBRAE

Acesse o site:
bit.ly/negocio-sustentavel-
sebrae

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Levar conhecimento e soluções de 
sustentabilidade à pequenas 

empresas por meio de 
acompanhamento dos resultados e 

monitoramento de cada ação 
desenvolvida.

Consultorias, que realizarão um 
Plano de Trabalho customizado 

para a organização.

É necessário que as empresas 
interessadas realizem o cadastro 

no formulário específico do 
programa. Assim, o SEBRAE 

entrará em contato.

Pequenas empresas que estejam 
interessadas em adquirir soluções 

em sustentabilidade. 

Para participar, o interessado deve realizar inscrição 
online no formulário disponibilizado no endereço oficial 
do programa, disponibilizado no link e QR Code ao lado. 



PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA INOVAÇÃO DE 
MPE’s – SEBRAE E EMBRAPII

Acesse o site:
bit.ly/sebrae-embrapii

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

O contrato entre o Sebrae e a 
Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial (Embrapii) 
tem o objetivo de dar aos 

pequenos negócios acesso à 
infraestrutura e conhecimentos 

científicos e tecnológicos das 
unidades da Embrapii, que 

trabalharão no desenvolvimento 
de produtos e soluções 

inovadoras.

Ao todo, serão R$ 120 milhões 
para financiar o 

desenvolvimento de ideias e 
soluções inovadoras nos mais 

variados setores.

A empresa interessada deve ter 
Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE) 
industrial ou ligada à Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) e 

estar em dia com as suas 
obrigações fiscais e tributárias.

Micro e pequenas empresas, 
microempreendedores individuais 

e startups de base tecnológica.

Para mais informações, empresas interessadas devem 
procurar o SEBRAE mais próximo, que indicará a 

unidade EMBRAPII com a competência específica para 
o projeto desejado.



PROGRAMA FUNCAP CONECTA

Acesse o site:
bit.ly/funcap-conecta

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.Aportes financeiros feitos por 
grandes empresas parceiras, que 

transformam-se em bolsas de 
pesquisa.

Promover a integração entre 
grandes empresas, inclusive por 

meio de associações ou sindicatos, 
e pequenas empresas inovadoras 
e pesquisadores de Instituições de 

Ensino Superior (IES) ou de 
Institutos de Ciência e Tecnologia 

(ICT). A iniciativa é uma 
oportunidade para que as grandes 
empresas possam obter soluções 
para suas demandas através da 

parceria com empreendedores e 
cientistas dedicados à inovação.

Organizações interessadas devem 
contatar a FUNCAP para mais 

informações sobre requisitos de 
participação.

Empresas interessadas em 
desenvolver projetos 

relacionados à inovação.

Empresas interessadas em aderir ao programa devem 
entrar em contato com a fundação através da Diretoria 

de Inovação (inovação@funcap.ce.gov.br).



FUNDO PRIMATEC – FINEP & BNDES

Acesse o site:
fundoprimatec.com.br

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.
O capital comprometido no fundo é de 
R$ 100 milhões. O valor investido em 

cada empresa irá depender do seu 
modelo de negócio e necessidade de 

caixa.Fundo de Investimento em 
Participações destinado a investir 
em companhias inovadoras, com 
alto potencial de crescimento e 

geração de valor. É necessário que a organização 
interessada no fundo seja de um dos 

seguintes setores: TIC’s, Energia, 
Sustentabilidade ou Economia 

Criativa.

Empresas incubadas ou graduadas 
em incubadoras e parques 

tecnológicos há no máximo dois 
anos, com faturamento de até R$ 

16 milhões.

Empresas interessadas em aderir ao programa devem 
acessar o endereço no link/QR Code ao lado para mais 

informações. O período de investimento do Fundo irá até 
10/06/2020.



PROGRAMA FINEP INOVACRED

Acesse o site: 
bit.ly/finep-inovacred

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Interessados devem acessar o endereço disponibilizado 
nessa lâmina para mais informações.

Requisitos

Acesso

.

A empresa deve possuir receita 
bruta anual ou anualizada de 

até R$ 90 milhões.

Programa da FINEP 
(Financiadora de Inovação e 
Pesquisa) que busca apoiar, 
por meio de financiamento 
reembolsável, empresas no 
desenvolvimento de novos 

produtos, processos e 
serviços, visando ampliar a 
competitividade no âmbito 

regional ou nacional.

De R$ 150 mil até R$ 13 
milhões, dependendo da linha 

de crédito solicitada.
Empresas com receita 

operacional bruta anual ou 
anualizada superior a R$ 90 

milhões que desejam 
desenvolver novos produtos, 

serviços, aprimorar os já 
existentes ou investir em 

inovação e marketing 
organizacional.



PROGRAMA FINEP INOVACRED 4.0

Acesse o site: 
bit.ly/inovacred-40

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Interessados devem acessar o endereço disponibilizado 
na seção ao lado para mais informações.

Requisitos

Acesso

.

Possuir faturamento de até R$ 
300 milhões/ano e executar 

atividades nos setores da 
Indústria da Transformação/ 

Agricultura.

As linhas de crédito vão de R$ 
150 mil até R$ 5 milhões.Programa da FINEP 

(Financiadora de Inovação e 
Pesquisa) que busca apoiar a 
formulação e implementação 

de Planos  Estratégicos de 
Digitalização que abarquem a 

utilização, em linhas de 
produção, de serviços de 

implantação de tecnologias 
habilitadoras da Indústria 4.0.

Empresas brasileiras com 
receita operacional bruta anual 

ou anualizada de até R$ 300 
milhões com atividades 

econômicas nos setores da 
Indústria da Transformação e da 

Agricultura.



BNDES MPME INOVADORA

Acesse o site: 
bit.ly/mpme-inovadora

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Financiar inovações de produto, 
processos, marketing,

atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, entre outras.

Para solicitar o financiamento, é 
necessário, procurar uma instituição 

financeira credenciada ao BNDES, 
que informará a documentação 

necessária, analisará a possibilidade 
de concessão do crédito e negociará 

as garantias.

c

Micro, pequenas e médias empresas 
(MPMEs) com sede no país, de 

faturamento anual de até R$ 300 
milhões. 

O financiamento poderá ser 
de até R$ 20 milhões.

Interessados devem acessar o endereço ou QR Code
disponibilizado na seção ao lado para mais informações.



PROGRAMA DE APOIO À COMPETITIVIDADE DAS 
MICRO E PEQUENAS INDÚSTRIAS - PROCOMPI

Acesse o site: 
bit.ly/procompi-contato

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Interessados devem entrar em contato com o PROCOMPI 
pelos canais indicados nessa lâmina.

Requisitos

Acesso

.

Ser microempresa ou empresa 
de pequeno porte do segmento 

industrial.

Promovido pelo SEBRAE e 
pela Confederação Nacional 

da Indústria, o programa visa 
elevar a competitividade das 

empresas industriais de 
menor porte, por meio do 

estímulo à cooperação entre 
as empresas, à organização do 

setor e ao desenvolvimento 
empresarial e territorial.

A estimativa de recursos para 
a próximas chamadas é de R$ 

1 milhão.

Micro e pequenas indústrias 
que desejam elevar sua 

competitividade.



PROGRAMA MULHER EMPREENDEDORA –
PREFEITURA DE FORTALEZA

Acesse o site: 
bit.ly/mulher-
empreendedora-fortaleza

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.O financiamento de 
microcrédito abarcará valores 

até R$ 15 mil.

Mulheres que desejam investir 
em um pequeno negócio.

Estimular o 
empreendedorismo 

feminino, oferecendo 
financiamento, capacitação, 

consultoria gerencial e 
microcrédito.

Ter mais de 18 anos, residir em 
Fortaleza, ser hipossuficiente em 

renda e não ter participado de 
programas de financiamento da 
Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico.

Interessadas no Programa devem acessar os 
endereços disponibilizados na seção ao lado para 

maiores informações.



PROJETO ‘’MEU BAIRRO EMPREENDEDOR’’ –
PREFEITURA DE FORTALEZA

Acesse o site: 
bit.ly/bairro-emp

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.As linhas de financiamento de 
microcrédito serão de até R$ 

5.000 reais.

É necessário possuir ou planejar 
montar o próprio negócio.

Para participar do Projeto, basta dirigir-se ao Centro 
de Referência do Empreendedor, no bairro Bom 

Jardim. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Desenvolver os pequenos 
negócios de áreas vulneráveis 
de Fortaleza, fazendo com que 

o dinheiro circule dentro 
comunidade através de 

estímulos da Prefeitura, como 
reurbanização das áreas de 

comércio e criação de Centrais 
de Referências do 

Empreendedor. 

Moradores de áreas 
vulneráveis da cidade de 

Fortaleza, que já possuam ou 
planejem montar um pequeno 

negócio.



ICC BIOLABS – ACELERADORA DO INSTITUTO DO 
CÂNCER DO CEARÁ

Acesse o site: 
icc.org.br/biolabs

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Para colaborar com a 
aceleradora, basta ser entusiasta 

de tecnologia na saúde.

Interessados devem entrar em contato com a 
Aceleradora pelos canais indicados na seção ao lado.

Qualquer pessoa ou 
empreendedor interessado em 
desenvolver ideias a respeito 
de tecnologia e inovação na 

saúde.

Aliar incubação, aceleração, 
coworking, educação e 

empreendedorismo, 
fomentando a cultura da 

inovação e eficácia na saúde. 
Assim, o ICC Biolabs visa  

inspirar empreendedores e 
inventores a desenvolverem 
tecnologias e soluções para 

esse setor.

Espaço para coworking, escritório de 
projetos, prototipação, entre outros 
serviços. Além disso, a aceleradora 

possui parceria com a IBM, gigante do 
setor tecnológico.



PROGRAMA AGROSTART - BASF

Acesse o site: 
agrostart.basf.com/pt

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Acelerar e promover startups 
que desenvolvam soluções 

para aumentar a eficiência e a 
produtividade dentro do 

segmento Agro. Não apenas 
por meio de investimentos 
financeiros, mas também 
através de mentorias de 

altíssima qualidade.

As startups selecionadas poderão 
receber investimentos de até R$ 150 

mil, além de coaching, mentoria e 
consultorias para inovação e 

marketing.

Para participar do programa, é 
necessário realizar inscrição no 

site e passar pelo processo 
seletivo, que contará com 

entrevista e pitch.

Startups de um ou mais dos 
seguintes setores: agricultura 

de precisão, automação, 
reposição contínua, gestão da 

lavoura e rastreabilidade.

Interessados devem acessar a plataforma da 
aceleradora pelos canais indicados na seção ao lado. 

As inscrições ocorrem durante todo o ano.



SAP INNOVATION UNLEASHED

Acesse o site:
bit.ly/sap-innovation

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Busca trazer para os clientes da SAP 
Labs Latin America soluções das 

startups mais inovadoras.
Para participar do programa, é 

necessário que a startup possua 
registro no Brasil e que atue nas 
áreas de interesse do programa, 

especificadas no regulamento oficial 
no site.

Os selecionados receberão mentoria
técnica, de UX/UI, de design e de 
business development, além de 

eventos exclusivos para as startups.

Startups que utilizem tecnologias 
avançadas, como Blockchain, Big 
Data, Analytics, Cloud Solutions, 

Artificial Intellingence, IoT
e que desenvolvam soluções nas 

seguintes áreas: objetivos de 
desenvolvimento sustentável da 

ONU, educação, economia circular, 
energia sustentável, mobilidade 

integrada, cidades do futuro, 
supply chain, serviços financeiros, 
saúde, segurança da informação e 

data intelligence.

Interessados devem acessar os canais indicados na 
seção ao lado para mais informações. Não há prazo 

limite para as inscrições de Startups.



STARTOUT BRASIL – MISSÃO NOVA YORK

Acesse o site:
bit.ly/startout-nyc

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.
O programa selecionará 

startups já estabelecidas que 
desejam realizar uma imersão 

no ecossistema de 
empreendedorismo de Nova 

York e expandir seus negócios 
para os Estados Unidos, 

demonstrando capacidade de se 
expandir internacionalmente 

sem comprometer suas 
operações no país.

Para participar do programa, é 
importante que as empresas tenham 
100% da equipe dedicada ao negócio 

e estejam faturando 
(preferencialmente acima dos R$ 500 
mil) ou tenham recebido algum tipo 

de investimento.

Os selecionados receberão 
consultorias, treinamento para pitch, 
workshops, visitas ao ecossistema de 

inovação de Nova York, etc.
Startups que tenham produto/serviço 
para comercialização finalizado, MPV 

ou protótipo, e que já estejam 
faturando ou que tenham recebido 

algum tipo de investimento.

Para mais detalhes e ter o regulamento na íntegra, 
interessados devem acessar a plataforma oficial do 

programa no link/QR Code ao lado. As inscrições 
ocorrerão até 20/01/2020.



FUNDO WOMEN ENTREPRENEURSHIP – MICROSOFT & 
SEBRAE

Acesse o site:
weventures.com.br

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

O “Fundo WE” será dedicado ao 
desenvolvimento de iniciativas 

disruptivas, de base tecnológica, 
que tenham pelo menos uma 

mulher como sócia do 
empreendimento. O objetivo é 

contribuir significativamente para 
endereçar esta importante lacuna 
existente na economia brasileira.

Para participar do programa, é 
necessário que a candidata tenha 
residência no Brasil e seja sócia 

fundadora de uma startup de base 
tecnológica, com pelo menos 20% de 

participação acionária.

Os investimentos nas startups irão de 
R$ 500 mil a R$ 5 milhões.

Startups que tenham maioria ou 
totalidade de mulheres em posição de 

liderança e em cargos societários.

Para mais detalhes e ter o regulamento na íntegra, 
interessadas devem acessar a plataforma oficial do 

programa no link/QR Code ao lado. As inscrições ocorrerão 
até 22/01/2020. Contato: contato@weventures.com.br
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PESQUISA DE ENGAJAMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS 
BRASILEIROS EM SUSTENTABILIDADE E AOS ODS

Acesse o site: 
bit.ly/pesquisacss

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Não há requisitos para que se 
tenha acesso ao documento com 

os dados da pesquisa.

O interessado pode acessar o arquivo da pesquisa 
através do site do Centro Sebrae de Sustentabilidade.

Dados relativos ao Engajamento dos 
Pequenos Negócios Brasileiros em 

Sustentabilidade e aos ODS.

Realizada pelo Centro SEBRAE 
de Sustentabilidade, a 

pesquisa Engajamento dos 
Pequenos Negócios Brasileiros 

em Sustentabilidade e aos 
ODS tem por objetivo 

apresentar a percepção e o 
nível de adesão de ME e EPP 

brasileiras ao conceito de 
sustentabilidade nos 

negócios. 

Microempresas e Pequenas 
Empresas.



PESQUISA BÚSSOLA DA INOVAÇÃO 2018 – PERFIL DE 
INOVAÇÃO INDUSTRIAL DO CEARÁ

Acesse o site: 
www.bussoladainovacao.
org.br/edicoes/ceara

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Não há requisitos para que se 
tenha acesso ao documento com 

os dados da pesquisa.

O interessado pode acessar o arquivo da pesquisa 
através dos links disponibilizados ao lado.

Dados relativos a elementos que 
impactam na atividade de inovação das 

indústrias cearenses.

Realizada pela 
FIEC/Observatório da 
Indústria e SEBRAE, a 

pesquisa Bússola da Inovação 
tem por objetivo avaliar o 
processo de inovação do 

Ceará, identificando entraves 
e potencialidades da indústria 
local. Além disso, a pesquisa 
visa também sensibilizar as 

indústrias locais sobre a 
importância da inovação.

Indústrias, de qualquer porte e 
segmento, que estejam 

interessadas em saber mais 
sobre práticas e resultados 

proporcionados por inovação.



ACE INNOVATION SURVEY 2019

Acesse o site:
bit.ly/pesquisa-ace-inova

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Realizada pela aceleradora Ace 
startups, a pesquisa traz visão de 

CEOs de grandes companhias sobre 
questões como a importância e
principais fontes de inovação e 

como eles estão monitorando os 
mercados.

Não há requisitos para que se 
tenha acesso ao documento com 

os dados da pesquisa.

Dados relativos a elementos 
como recomendações e correlações 

relacionadas à inovação nas empresas.

Empresas, em especial, startups 
que tenham interesse em obter 
informações relevantes sobre o 

panorama de gestão da 
inovação.

O interessado pode acessar o arquivo da pesquisa 
através dos links disponibilizados ao lado.



PLATAFORMA ‘’LIGA INSIGHTS’’ OFERECE ESTUDOS SOBRE 
INOVAÇÃO EM DIVERSOS SETORES

Acesse o site:
bit.ly/estudos-liga

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Realizados pelo ‘’Liga Insights’’ em 
parceria com o apoio de empresas 
como Ambev e Cargill, os estudos 
visam difundir informações sobre 

inovação, oportunidades, 
tendências e desafios  em setores 

que vão desde educação até varejo 
e alimentação.

Não há requisitos para que se 
tenha acesso ao documento com 

os dados da pesquisa.

Informações relativas a elementos 
relacionados à inovação nas empresas.

Empresas e demais interessados 
em inovação.

Para ter acesso aos estudos, o interessado deverá 
acessar a plataforma oficial, indicada no QR Code e 

link ao lado, selecionar o estudo desejado e 
preencher o formulário solicitado pelo site.



MAPEAMENTO DOS MECANISMOS DE GERAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS INOVADORES NO BRASIL - ANPROTEC

Acesse o site:
bit.ly/pesquisa-anprotec

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.Realizado pela ANPROTEC em 
parceria com o CNPq, o mapeamento 

visa difundir informações sobre os 
mecanismos de geração de 

empreendimentos inovadores, 
incluindo a identificação e análise dos 

impactos das empresas apoiadas. O 
documento apresenta os resultados 
do mapeamento sobre localização, 
atividades e perfil de incubadoras e 

aceleradoras, bem como a 
identificação da quantidade e perfil 

das empresas por elas apoiadas.

Não há requisitos para que se 
tenha acesso ao material com os 

dados da pesquisa.

Informações relativas a elementos 
relacionados às incubadoras e 

aceleradoras brasileiras.

Incubadoras, aceleradoras e 
interessados em inovação.

Para ter acesso ao estudo na íntegra, o interessado 
deverá acessar o link indicado no QR Code/link ao 
lado e preencher o formulário com seus dados e e-

mail. 



MAPEAMENTO DE COMUNIDADES EMERGENTES 2019 –
REGIÃO NORDESTE

Acesse o site:
bit.ly/mapeamento-abs

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Realizado pela Associação Brasileira 
de Startups, o mapeamento visa 

lançar o olhar para as comunidades 
que estão nascendo, difundindo 

informações sobre novas 
comunidades estão emergindo e 

como elas estão fazendo para 
prosperar.

Não há requisitos para que se 
tenha acesso ao material com os 

dados da pesquisa.

Informações relativas a elementos 
relacionados a comunidades e 

ecossistemas de startups.

Startups, incubadoras, 
aceleradoras, potenciais 

empreendedores e interessados 
em inovação.

Para ter acesso ao estudo na íntegra, o interessado 
deverá acessar o link indicado no QR Code/link ao 
lado e preencher o formulário com seus dados e e-

mail. 



MAPA DE LINHAS DE FINANCIAMENTO DE BANCOS DE 
DESENVOLVIMENTO - ENDEAVOR

Acesse o site:
bit.ly/mapa-endeavor

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Realizado pela Endeavor, o 
mapeamento visa lançar unificar 

informações sobre linhas de crédito 
ofertadas por bancos de 

desenvolvimento que atendem a 
demandas por capital a ser 

aplicado em inovação.
Não há requisitos para que se 

tenha acesso ao material.

Informações relativas a linhas de 
crédito em bancos de 

desenvolvimento.

Empreendedores, profissionais 
da área financeira e demais 

interessados no assunto.

Para ter acesso ao conteúdo na íntegra, o interessado 
deverá acessar o link indicado no QR Code/link ao 
lado e preencher o formulário com seus dados e e-

mail. 
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PLATAFORMA ‘’CONNECT AMERICAS’’ – CONECTANDO 
FORNECEDORES LOCAIS A COMPRADORES GLOBAIS

Acesse o site: 
connectamericas.com/pt

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Para uso da plataforma, é 
necessário criar o perfil da 

empresa e cumprir requisitos 
como verificação, por parte do 
site, de informação fidedigna.

O uso da plataforma é gratuito, tanto para 
fornecedores quanto para empresas compradoras. 

Interessados devem acessar o site por meio dos links 
ao lado.

Empresas, de qualquer porte, 
que desejam internacionalizar 

suas operações.

Criada pelo Banco 
Interamericano de 

Desenvolvimento, é uma 
plataforma de negócios que 

visa ser um link entre 
empresas que procuram 
parceiros comerciais. Por 

meio de anúncios, o site ajuda 
empreendedores a localizar 

interessados no seu 
produto/serviço. 

Plataforma para interação de 
compradores e fornecedores de 

vários países, além de recursos de 
busca, que ajudam as empresa a 
localizarem potenciais parceiros.



MERCADO AZUL

Acesse o site: 
bit.ly/mercado_azul

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Para ter acesso ao Mercado azul, 
é necessário criar uma Conta 

Sebrae. 

O interessado pode acessar o site do Mercado Azul e 
criar sua conta. A partir disso, já é possível visualizar e 

comparar os produtos desejados, além de oferecer 
produtos para outras empresas.

Ferramentas para encontrar e 
comparar empresas que oferecem os 
produtos e serviços necessários para 

sua empresa.O objetivo do Mercado azul é 
encontrar empresas que 

podem fornecer produtos e 
prestar serviços, comparar as 
melhores e contratar aquela 
que você deseja para a sua 

empresa.

MEI, micro ou pequena 
empresa, médios ou grandes 

empresários, vendedores 
autônomos e informais.



GOOGLE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Acesse o site: 
bit.ly/googlepmes

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

É preciso preencher as 
informações básicas do negócio, 
determinar seus objetivos e ler o 

passo a passo de como usar 
ferramentas do Google para 

atingir as metas.

O interessado deve entrar no site do “Google para 
PMEs” e solicitar um plano para seu negócio.

Ferramentas que auxiliam na 
divulgação do negócio na internet, 

no aumento de produtividade e 
treinamentos presenciais gratuitos.  O Google para PMEs tem o 

objetivo de ajudar os 
empreendedores a darem os 
primeiros passos ao colocar 
seus negócios no universo 

online.

Microempresas, Pequenas 
Empresas e Médias Empresas.



SEBRAELAB

Acesse o site: 
bit.ly/sebrae_lab
bit.ly/agenda-sebraelab-ce

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

O interessado deve possuir 
projetos ou ideias de negócios 

inovadores.

O interessado pode acessar o Sebraelab na sede do 
Sebrae, na Av. Monsenhor Tabosa, 777. A programação 
da unidade de Fortaleza está disponibilizada no link ao 

lado. Mais informações pelo portal sebrae.com.br

Um ambiente multifuncional, com 
aspectos colaborativos, pensado 

para empreendedores inovadores e 
transformadores.O Sebraelab é um espaço de 

estímulo à criatividade, à 
inovação, ao consumo de 
informações, à geração de 
novos conhecimentos, ao 
aprendizado contínuo e às 

múltiplas conexões nos 
negócios.

Potenciais empreendedores, 
empresários, colaboradores e 
consultores do Sebrae, além 

de associações, universidades, 
centros de pesquisa e 

desenvolvimento.



HUBINE – O COWORKING DO BANCO DO NORDESTE

Acesse o site: 
bit.ly/hubine-coworking

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Para acesso ao local, é 
necessário ser startup 

selecionada por Edital público 
específico do Banco do 

Nordeste.

O espaço fica localizado na Av. Dr. Silas Munguba, 5700 -
Passaré, Fortaleza - CE. As startups interessadas em usar 

o local devem ficar atentas aos períodos de seleção 
pública, que são disponibilizadas nos endereços ao lado.

Um ambiente multifuncional com 
sala de reuniões, guarda-volumes, 

serviço de impressão, telefone VOIP, 
etc.

Apoiar novas ideias, tecnologias 
e integração dos ecossistemas 

regionais de inovação. É um 
lugar para ouvir, aperfeiçoar, 

compartilhar e construir 
propostas que possam dinamizar 
a economia regional por meio de 

um empreendedorismo 
inovador.

Startups com modelos de 
negócios com soluções 

voltadas, principalmente, para 
o agronegócio, indústria, 

comércio e serviços, como 
agritechs, fintechs e healthtecs
que fazem uso de inteligência 

artificial, blockchain, 
nanotecnologia e outras 

tecnologias habilitadoras e 
inovadoras.



CASA AZUL – ACELERADORA DE STARTUPS 
DO GRUPO O POVO

Acesse o site: 
casaazul.vc

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Startups interessadas em usufruir da aceleradora devem 
entrar em contato pelos canais disponibilizados no link e 

no QR Code.
Av. Aguanambi, 282, José Bonifácio, Fortaleza – CE. 

contato@casaazul.vc

A aceleradora não aporta 
diretamente nenhum recurso 
financeiro, mas oferece uma 

alavanca de negócios.

Novos negócios que querem se 
desenvolver, negócios 

consolidados em outros eixos 
que desejam se expandir para o 

Nordeste e negócios locais já 
estabelecidos. As áreas de 
atuação devem ser: nova 

geração de mídia (marketplace, 
novas formas de conteúdo, e-
commerce etc), tecnologia de 

mídia (games, realidade virtual 
etc), plataformas de consumo, 
bigdata e Internet das Coisas.

Unir a agilidade e rapidez das 
startups com a estrutura e 

robustez das grandes 
corporações.

Para participar, as empresas 
nascentes devem preencher o 

formulário disponível no 
endereço eletrônico da Casa Azul. 
Após isso, uma será realizada uma 
análise de viabilidade do negócio.



AMBIENTE DE COWORKING PARA EMPREENDEDORISMO E 
INOVAÇÃO – PREFEITURA DE FORTALEZA

Acesse o site: 
bit.ly/coworking_fort

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

O ambiente de coworking fica na Estação Parangaba do 
Metrô de Fortaleza. O acesso é gratuito.

Oferecer acesso a uma 
infraestrutura adequada à 
realização de encontros de 

negócios e de reuniões. Além 
disso, o equipamento irá ser 

palco de palestras, capacitações 
e workshops relacionados à 
modelagem de negócios e 

empreendedorismo.

O espaço conta com rede Wi-
Fi, além de palestras e 

minicursos sobre 
empreendedorismo. 

Não há pré-requisito para 
acesso ao ambiente.

Pequenos empreendedores e 
interessados em inovação.



BOLETIM INFORMATIVO

Editais de Fomento
 Feiras e Eventos 

<Clique para retornar



STARTUP JOURNEY – GOOGLE BUSINESS GROUP 

Acesse o site:
bit.ly/google-fort

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.
Espaço para apresentação de 
cases de sucesso e palestras. 

Interessados devem acessar um dos links disponibilizados 
ao lado para inscrição e compra de ingressos. O evento 

ocorrerá em 25/01/2020, das 08h às 12h, na sala Macro XE 
do Cinépolis Rio Mar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 

1500 – Papicu, Fortaleza – CE).

Para participar, é necessário 
realizar inscrição no site e 

adquirir o ingresso.

O Evento Startup Journey é voltado 
principalmente para o público de 

empresários, investidores, startups e 
amantes de tecnologia.

Disseminar conhecimento e práticas 
de gestão e inovação a respeito de 

novas ideias e tecnologias. 



SEBRAE OFERTA CURSOS ONLINE SOBRE MERCADO E 
INOVAÇÃO

Acesse o site: 
bit.ly/curso_sbr

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Os interessados devem se dirigir à plataforma de 
aprendizado à distância do SEBRAE, informada na seção 

ao lado. Os cursos são gratuitos.

Plataforma com videoaulas e 
Ebooks.Possibilitar a informação, 

competitividade e 
sustentabilidade dos 

microempreendedores 
individuais.  Os conteúdos 

abrangidos vão desde técnicas 
de negociação até criação de 

negócios com impactos 
socioambientais. Os cursos 

possuem certificado.

Não há pré-requisitos para 
realização dos cursos. Basta se 

cadastrar na plataforma do 
SEBRAE. 

Qualquer indivíduo 
interessado no assunto, 

especialmente quem está 
abrindo um negócio.



FUNDAÇÃO BRADESCO OFERTA CURSO ONLINE SOBRE 
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

Acesse o site: 
bit.ly/curso-bradesco-ead

Ou utilize o QR Code >

Objetivo Recursos Ofertados Público-Alvo

Requisitos

Acesso

.

Os interessados devem se dirigir à plataforma de 
aprendizado à distância da Fundação Bradesco e realizar 

a inscrição. O curso é gratuito e possui certificado. 
Matrículas podem ser feitas ao longo de todo o ano.

Plataforma com videoaulas e 
Ebooks.

Apresentar conceitos 
importantes sobre a postura 

empreendedora, os processos de 
inovação e identificação de 

oportunidades, além das 
principais características de um 

Plano de Negócios. Não há pré-requisitos para 
realização do curso.

Qualquer indivíduo interessado 
em empreendedorismo aliado à 

inovação.


