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Realização: Parceiros:



Fonte de fomento

Itaú

Origem 

Brasil

Objetivo

Selecionar e financiar projetos e/ou negócios de impacto com 

enfoque na redução de emissão de gases de efeito estufa e 

adaptação climática, com potencial de inclusão social através da 

geração de emprego e/ou renda.

Requisito de elegibilidade
Estão aptos a participar deste edital os negócios que estejam nos estágios 4) 

Piloto, 5) MVP 6) Organização do negócio ou 7) Tração. Poderão se inscrever 

projetos ou negócios de impacto que se enquadrem nas frentes de Energia 

Renovável ou Florestas

Data final de inscrição

27/08/2021

Até R$ 90 mil

Valor da contrapartida

Não se aplica

Tempo de execução do projeto

Não informado

Valor da subvenção

Nome do edital

Programa Itaú Ecomudança 2021

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Empresas que se enquadrem na 

definição de “Negócio de Impacto”

Proponente

Pessoas jurídicas de direito privado

https://prosas.com.br/uploads/system/arquivos/arquivos/000/787/581/original/Regulamento_vF_-_Ita%C3%BA_Ecomudan%C3%A7a_2021.pdf?1627304959
https://prosas.com.br/users/oportunidades/9516-edital-itau-ecomudanca-2021/projetos/novo
https://aliancapeloimpacto.org.br/


Fonte de fomento

BNB

Origem 

Brasil

Objetivo

Fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras, por meio 

da concessão de subvenção econômica, visando aumentar a 

competitividade e sustentabilidade (melhores práticas ASG 4 das 

micro e pequenas empresas e empresas de pequeno médio porte, 

com recursos não reembolsáveis

Requisito de elegibilidade
Ter pelo menos uma empresa brasileira e uma norueguesa no projeto 

apresentado

Data final de inscrição

02/09/2021

Não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) nem superior a R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais).

Valor da contrapartida

No mínimo 10% econômica ou 

financeira

Tempo de execução do projeto

No mínimo, 06 (seis) meses e, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses

Valor da subvenção

Nome do edital

EDITAL FUNDECI 01/2021

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Micro e pequenas empresas e 

empresas de pequeno médio porte

Proponente

Micro e pequenas empresas e 

empresas de pequeno médio porte

https://www.bnb.gov.br/documents/8055208/9836231/Edital+FUNDECI+01_2021+-+SUBVEN%C3%87%C3%83O+ECON%C3%94MICA/3623f07b-19f7-acbe-98bb-820997a99e96
https://www.bnb.gov.br/fundeci/editais


Fonte de fomento

SENAI

Origem 

Brasil

Objetivo

Esta categoria tem como objetivo a realização de Missões 

Industriais ancoradas por investidores, associações setoriais 

industriais e/ou empresas Industriais com a opção de se 

conectarem a outras que possuam o mesmo desafio e o interesse 

no compartilhamento de recursos para o desenvolvimento de 

projetos estruturantes de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(P&D+I).

Requisito de elegibilidade

CNAE Industrial Primário (definida no item 2.1 da Plataforma Inovação 

para Indústria); Institutos SENAI;

Data final de inscrição

Indefinido

Até R$ 1 mi

Valor da contrapartida

R$ 4 mi

Tempo de execução do projeto

Até 36 meses

Valor da subvenção

Nome do edital

MISSÃO INDUSTRIAL (SENAI) 

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Indústrias

Proponente

Startup

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/99/be/99be5cbb-eded-4664-b40c-a4bcd0845542/plataforma_inovacao_2021_v_15042021_errata_30062021_1.pdf
https://www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para-a-industria/conheca-a-plataforma-inovacao/


Fonte de fomento

SENAI

Origem 

Brasil

Objetivo

Permitir modelagem, lançamento e operação de Chamadas 

Regionais, coordenada pelos Departamentos Regionais do SENAI, 

utilizando a Plataforma Inovação para a Indústria para 

compartilhamento de riscos financeiros e tecnológicos para 

desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (P&D+I).

Requisito de elegibilidade

CNAE Industrial Primário (definida no item 2.1 da Plataforma Inovação 

para Indústria); Institutos SENAI;

Data final de inscrição

Indefinido

O valor aportado será de até 10% do 

valor total da Chamada Regional, 

limitado a R$ 1 mi por Chamada.

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

Até 24 meses

Valor da subvenção

Nome do edital

CHAMADA REGIONAL (SENAI)

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Indústrias

Proponente

Startup

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/99/be/99be5cbb-eded-4664-b40c-a4bcd0845542/plataforma_inovacao_2021_v_15042021_errata_30062021_1.pdf
https://www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para-a-industria/conheca-a-plataforma-inovacao/


Fonte de fomento

CNPq e IEL

Origem 

Brasil

Público-alvo

Pesquisadores

Objetivo

Promover intercâmbios profissionais para a execução de projetos 

empresariais de inovação (PD&I), por meio da concessão de 

bolsas de formação e capacitação, tanto no exterior, quanto no 

Brasil.

Requisito de elegibilidade

Os requisitos para o pesquisador são dependentes dos requisitos 

solicitados no projeto aprovado pela empresa junto ao CNPq.

Data final de inscrição

30/08/2021

O pesquisador receberá bolsa

Valor da contrapartida

A empresa pagará a bolsa do 

pesquisador

Tempo de execução do projeto

Até 3 anos

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

AcessarValor da subvenção

Nome do edital

Programa Inova Global - Intercâmbio Empresarial CNPq-IEL

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Proponente

Pessoa Jurídica, ICT, Organização sem fins lucrativos

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/8a/c9/8ac9e0a6-2304-4552-af62-1c52551ba760/chamamento_publico_inova_global.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/iel/canais/inova-global/


Fonte de fomento

CNPq e IEL

Origem 

Brasil

Público-alvo

Pesquisadores

Objetivo

Convidar empresas e ICTs públicas e privadas, órgãos de governo 

e entidades do terceiro setor a apresentarem projetos de PD&I 

que visem o aumento da competitividade das empresas 

brasileiras e o desenvolvimento científico e tecnológico no País.

Requisito de elegibilidade

Os requisitos para o pesquisador são dependentes dos requisitos 

solicitados no projeto aprovado pela empresa junto ao CNPq.

Data final de inscrição

30/09/2022

O pesquisador receberá bolsa

Valor da contrapartida

A empresa pagará a bolsa do 

pesquisador

Tempo de execução do projeto

Entre 18 e 36 meses; Bolsa: entre 12 e 24 meses

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

AcessarValor da subvenção

Nome do edital

Programa Inova Talentos - IEL/CNPq

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Proponente

Pessoa Jurídica, ICT, Organização sem fins lucrativos

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bb/b0/bbb07568-de85-441b-8d28-b36511e1dd90/2_chamada_inova_talentos.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/inovatalentos/


Fonte de fomento

Klabin

Origem 

Brasil

Público-alvo

Sociedade em geral

Objetivo

Apoiar iniciativas que estejam alinhadas à Política de Doações e 

Patrocínios da Klabin, que possui quatro linhas de atuação: 

desenvolvimento local, educação, cidadania por meio da cultura e 

esporte e educação ambiental.

Requisito de elegibilidade

Projeto na área de desenvolvimento local, educação, cidadania por meio 

da cultura e esporte e educação ambiental.

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

-

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital Acessar

Valor da subvenção

Nome do edital

Klabin Transforma - Banco de Projetos

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Proponente

Pessoa Jurídica, Pessoa Física

https://prosas.com.br/editais/4444-klabin-transforma-banco-de-projetos?locale=es


Fonte de fomento

SEBRAE e EMPRAPII

Origem 

Brasil

Objetivo

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. A parceria do SEBRAE auxilia na 

complementação do valor da contrapartida, reduzindo os custos 

para a empresa.

Requisito de elegibilidade

Projeto com nível de maturidade com TRL entre 3 e 6; empresas com 

faturamento até R$ 4,8 milhões

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

SEBRAE: até 70% da contrapartida 

(limitado a R$ 300 mil);

EMBRAPII: 1/3 do projeto

Valor da contrapartida

2/3 do projeto, a ser divido entre 

SEBRAE, Unidade EMBRAPII e 

empresa

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital Acessar

Valor da subvenção

Nome do edital

Programa de subsídio para inovação de MPEs - Contrato EMBRAPII e SEBRAE

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Pessoa Jurídica

Proponente

Pessoa Jurídica

ttps://conteudo.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-conseguir-aporte-financeiro-para-seu-projeto-de-inovacao,a8c3a27e0206c510VgnVCM1000004c00210aRCRD


Fonte de fomento

Funcap

Origem 

Brasil

Objetivo

Incentivar a cooperação entre a iniciativa privada e pesquisadores, 

facilitando o desenvolvimento de projetos de P&D no Ceará e, 

sobretudo, gerando soluções de inovação com valor de mercado 

– uma vez que cada projeto nasce a partir de uma demanda 

estabelecida e tem garantida a concretização do seu plano de 

negócios.

Requisito de elegibilidade

Grande empresa (incluindo associações e sindicatos)

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

A Funcap concede as bolsas

Valor da contrapartida

Capital e custeio do projeto

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital Acessar

Valor da subvenção

Nome do edital

Funcap Conecta

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Pessoa Jurídica, pesquisadores

Proponente

Pessoa Jurídica

https://www.funcap.ce.gov.br/programas-de-auxilio/funcap-conecta/


Fonte de fomento

USAID

Origem 

Estados Unidos

Objetivo

Trazer novas ideias para resolver problemas enfrentados por 

milhões em todo o mundo - produzindo mais impacto, por menos 

dinheiro, com maior potencial de escala sustentável. Inspirado 

pela experiência de capital de risco, a DIV usa um modelo de 

financiamento com base em evidências para testar ideias, reunir 

evidências de o que funciona, encontrar falhas de forma rápida e 

econômica, sem compromissos de longo prazo e continuar a 

suportar apenas soluções comprovadas.

Requisito de elegibilidade

Projetos inovadores de significativo impacto com menor custo e escalável

Data final de inscrição

30/09/2021

Até US$ 15 milhões

Valor da contrapartida

É recomendado, mas sem valor 

definido

Tempo de execução do projeto

Até 3 anos

Valor da subvenção

Nome do edital

Development Innovation Ventures (DIV)

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Países em desenvolvimento

Proponente

Pessoa Jurídica, Organização sem fins 

lucrativos, Pessoa Física

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/DIV_FY2020_APS-7200AA20APS00013_Amended_Apr21.pdf
https://www.usaid.gov/div


Fonte de fomento

Global Innovation Fund

Origem 

Inglaterra

Objetivo

Investir em inovações sociais que visem melhorar a vida e as 

oportunidades de milhões de pessoas no mundo em 

desenvolvimento.

Requisito de elegibilidade

Implementar inovação em países em desenvolvimento

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

Entre US$ 50 mil e US$ 15 milhões

Valor da contrapartida

É recomendado, mas sem valor 

definido

Tempo de execução do projeto

Entre 3 e 12 meses

Valor da subvenção

Nome do edital

Global Innovation Fund

Link de acesso ao edital Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Países em desenvolvimento

Proponente

Pessoa Jurídica, Organização sem fins 

lucrativos, Pesquisador

https://www.globalinnovation.fund/


Fonte de fomento

DOEN Foundation

Origem 

Holanda

Objetivo

Apoiar projetos sociais nas áreas de energias sustentáveis, 

economia solidária e empreendimentos sociais.

Requisito de elegibilidade

Projeto em estágio inicial ou piloto

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

Máximo de 1/3 do valor do projeto

Valor da contrapartida

Mínimo de 2/3 do valor do projeto

Tempo de execução do projeto

-

Valor da subvenção

Nome do edital

DOEN Foundation

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Sociedade em geral

Proponente

Pessoa Jurídica

https://cms.doen.nl/uploads/DOEN-General-Terms-and-Conditions_June-2018.pdf
https://www.doen.nl/en/aanvraag-doen


Fonte de fomento

Finep

Origem 

Brasil

Objetivo

Formulação e implementação de soluções de digitalização que 

abarquem a utilização, em linhas de produção, de serviços de 

implantação de tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0

Requisito de elegibilidade

Empresa com atividade econômica no setor da indústria da transformação 

ou da agricultura

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

-

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Valor da subvenção

Nome do edital

Finep Inovacred 4.0

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

Acessar

Realização: Parceiros:

Reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Pessoa Jurídica

Proponente

Pessoa Jurídica

http://finep.gov.br/images/a-finep/COAUD/2020/09_09-2020_Regulamento_de_Credenciamento_de_Integradoras_Inovacred_4-0.pdf
http://finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/inovacred4-0


Fonte de fomento

SENAI e EMBRAPA

Origem 

Brasil

Objetivo

Formar Aliança Agroindustrial por meio de uma parceria no qual 

três ou mais entes dividem o compromisso de alcançar um 

objetivo comum relacionado a um Projeto de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (P&DI), unindo suas capacidades e 

recursos, garantindo a coordenação de suas respectivas 

atividades.

Requisito de elegibilidade

Empresas Industriais e/ou Agroindustriais Participantes da Aliança e 

Projeto; Instituto SENAI de Inovação (ISI); Unidade EMBRAPA (UD); 

Fundações de Apoio à Pesquisa gestoras de recursos junto a Unidades 

EMBRAPA

Data final de inscrição

Indefinido

até R$ 800 mil

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Valor da subvenção

Nome do edital

ALIANÇA AGROINDUSTRIAL – (SENAI e EMBRAPA)

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo
Aliança agroindustrial formada pelos 

proponentes

Proponente

Empresas, ISI, EMBRAPA, Fundações

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/be/d0/bed0f9ca-2983-4f2c-88f9-708aaa82c146/plataforma_inovacao_2021_v_15042021_.pdf
http://plataforma.editaldeinovacao.com.br/?anonimo


Fonte de fomento

SENAI

Origem 

Brasil

Objetivo

Conectar Médias e Grandes Empresas, ou ainda Investidores, à 

Startups, através do compartilhamento de risco financeiro e 

tecnológico, baseado no desenvolvimento conjunto de soluções 

inovadoras orientadas à desafios industriais.

Requisito de elegibilidade

Instituição  âncora da Chamada Temática; Empresa Proponente para 

soluções inovadoras; Institutos SENAI de Inovação ou Institutos SENAI de 

Tecnologia.

Data final de inscrição

Indefinido

R$ 1.500.000,00 0 (Hum milhão e 

quinhentos mil reais) por Chamada 

Temática

Valor da contrapartida

Mínimo de R$ 500 mil por Chamada e 

igual ou superior a 45% do valor por 

projeto

Tempo de execução do projeto

24 meses

Valor da subvenção

Nome do edital

EMPREENDEDORISMO INDUSTRIAL

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo
Instituições  ncoras (Médias e grandes 

empresas)

Proponente

Indústria

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/be/d0/bed0f9ca-2983-4f2c-88f9-708aaa82c146/plataforma_inovacao_2021_v_15042021_.pdf
https://www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para-a-industria/categorias/empreendedorismo-industrial/


Fonte de fomento

SENAI e VINNOVA

Origem 

Brasil

Objetivo

Conectar Médias e Grandes Empresas, ou ainda Investidores, à 

Startups, através do compartilhamento de risco financeiro e 

tecnológico, baseado no desenvolvimento conjunto de soluções 

inovadoras orientadas à desafios industriais.

Requisito de elegibilidade

Empresas Industrial Participante, podendo ser Startups, Pequenas, médias 

ou Grandes Empresas; Instituto SENAI de Inovação Coordenador do 

Projeto.

Data final de inscrição

Indefinido

R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de 

reais)

Valor da contrapartida

R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) ou 

seja, até no máximo 44,4% do 

montante dos recursos do projeto

Tempo de execução do projeto

Até 36 meses

Valor da subvenção

Nome do edital

CHAMADAS INTERNACIONAIS – (SENAI e VINNOVA)

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo
Instituições  ncoras (Médias e grandes 

empresas) 

Proponente

Indústria

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/be/d0/bed0f9ca-2983-4f2c-88f9-708aaa82c146/plataforma_inovacao_2021_v_15042021_.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/be/d0/bed0f9ca-2983-4f2c-88f9-708aaa82c146/plataforma_inovacao_2021_v_15042021_.pdf


Fonte de fomento

Open Technology Fund

Origem 

EUA

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

Requisito de elegibilidade

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

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

Os recursos podem variar entre US 

5000 até US 300 000 a depender do 

projeto selecionado

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Valor da subvenção

Nome do edital

Inovação Aberta (Open Technology Fund /OTF Core Infrastructure Fund USA)

Link de acesso ao edital Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

PF ou PJ com projetos de TI, 

segurança digital e liberdade na web

Proponente

Pessoa Física ou empresa 

https://www.opentech.fund/funds/


Fonte de fomento

Funcap - Cagece

Origem 

Brasil

Objetivo

Desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) e/ou processos 

inovadores para as áreas de interesse da Cagece e do Governo do 

Estado do Ceará. Serão selecionadas empresas ou pesquisadores 

vinculados a IES e/ou ICT, públicas ou privadas, no Estado do 

Ceará, para a apresentação de propostas nas linhas de pesquisa 

contempladas no edital.

Requisito de elegibilidade

Pesquisador responsável deve estar associado à empresa ou IES/ICT por 

meio de vínculo formal ou comprovado por declaração.

Data final de inscrição

15/09/2021

Até R$ 400 mil

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

Até 18 meses

Valor da subvenção

Nome do edital

Funcap nº 02/2021 - Cagece Chamada de Proposta de Pesquisa

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Cagece e Estado do Ceará

Proponente

Pessoa Jurídica, Pesquisador, ICT

http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/edital/432.pdf
http://montenegro.funcap.ce.gov.br/sugba/index.php?cnpj=00078007000126


Fonte de fomento

SEBRAE

Origem 

Brasil

Objetivo

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

Requisito de elegibilidade

Data final de inscrição

Indefinido

O programa conta com um orçamento 

de aproximadamente R$ 12 milhões, 

que são aplicados em consultorias.

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Valor da subvenção

Nome do edital

Sebraetec – Inovação e Tecnologia

Link de acesso ao edital Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Pequenos negócios.
Proponente

Pessoa Jurídica

É necessário que as empresas interessadas possuam faturamento de até R$ 

4,8 milhões por ano. O interessado deve procurar o SEBRAE de sua região 

com documento de identidade e CNPJ de sua empresa.

bit.ly/sebraetec2


Para Startups

voltar para o menu

Realização: Parceiros:



Fonte de fomento

Nome do edital

Programa Ecco Comunidades

Instituto BRF

Origem (nacionalidade) 

Brasil

Objetivo

Promover o desenvolvimento territorial por meio da

implementação de soluções que atuam com a redução de

perdas e desperdícios de alimentos nos municípios com

presença da BRF, com legitimidade baseada no apoio de

OSCs locais.

Requisito de elegibilidade

-

Data final de inscrição

20/08/2021

R$ 75.000,00

Valor da contrapartida

Não se aplica

Tempo de execução do projeto

Até maio de 2022

DownloadBaixar o edital em PDF

Valor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Startup
Proponente

Startup

https://editaisibrf.prosas.com.br/eccocomunidadesstartups/assets/regulamentos/Edital_Ecco-Comunidades-Startups.pdf


Fonte de fomento

Nome do edital

STARTUP.TECH (SENAI)

SENAI

Origem (nacionalidade) 

Brasil

Objetivo

Possibilitar a conexão entre a oferta de Startups ou Empresas de 

Base Tecnológica com a demanda de Indústrias (Médias e 

Grandes Empresas), tendo espaço propício (Habitat de Inovação 

do SENAI), bem como processo guiado (identificação de oferta, 

identificação demanda, conexão entre oferta e demanda e 

execução de prova de conceito entre ofertante e demandante) por 

um Institutos SENAI de Inovação ou de Tecnologia.

Requisito de elegibilidade

CNAE Industrial Primário (definida no item 2.1 da Plataforma Inovação 

para Indústria); Institutos SENAI;

Data final de inscrição

-

R$ 75.000,00

Valor da contrapartida

A Indústria Demandante aporta, no 

mínimo, R$ 50.000,00

Tempo de execução do projeto

Até 12 meses

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

AcessarValor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Indústrias Demandantes; Startup ou 

empresa de Base Tecnológica

Proponente

Startup

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/99/be/99be5cbb-eded-4664-b40c-a4bcd0845542/plataforma_inovacao_2021_v_15042021_errata_30062021_1.pdf
https://www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para-a-industria/conheca-a-plataforma-inovacao/


Fonte de fomento

Nome do edital

SEBRAETEC

SEBRAE

Origem (nacionalidade) 

Brasil

Objetivo

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.

Requisito de elegibilidade

Faturamento no ano anterior entre R$ 200 mil e R$ 3,6 milhões; CNPJ com 

menos de 4 anos de existência

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

Aproximadamente R$ 12 milhões, que 

são aplicados em consultorias

Valor da contrapartida

De acordo com o determinado por 

cada região

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital AcessarValor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Startups, Micro e pequenas startups
Proponente

Startups, Micro e pequenas 

startups

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ce/trabalhe_conosco?codUf=6


Fonte de fomento

Google

Origem 

Brasil

Objetivo

O Black Founders Fund é uma iniciativa do Google for Startups 

para investir recursos financeiros, sem qualquer contrapartida ou 

participação societária, em startups fundadas e lideradas por 

empreendedores negros e negras no Brasil. O objetivo do Google 

for Startups com a iniciativa é ampliar a diversidade racial no 

ecossistema de startups e apoiar empreendedores negros e 

negras que estão construindo negócios com alto potencial de 

crescimento.

Requisito de elegibilidade

Startups que possuam em seu quadro societário fundadores ativos que se 

autodeclaram negros e negras

Data final de inscrição

28/02/2022

Variável de acordo com cada projeto

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital Acessar

Valor da subvenção

Nome do edital

Black Founders Fund

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Startup

Proponente

Startup

https://campus.co/intl/pt_ALL/sao-paulo/black-founders-fund/


Fonte de fomento

BASF

Origem 

Brasil

Objetivo

Buscar soluções agrodigitais para enfrentar os desafios dentro e 

fora do campo. A BASF, empresa química líder em inovação, e a 

ACE, premiada como a melhor aceleradora de startups da América 

Latina, unem-se em um programa pioneiro para desenvolver e 

promover startups focadas em soluções para o agronegócio, o 

AgroStart.

Requisito de elegibilidade

Startups com foco no agronegócio

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

-

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

Entre 4 e 8 meses

Link de acesso ao edital Acessar

Valor da subvenção

Nome do edital

Programa Agrostart - BASF

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Agronegócio

Proponente

Startup

https://agrostart.basf.com/pt/


Fonte de fomento

Natura

Origem 

Brasil

Objetivo

Conectar Natura&Co Latam com empreendedores para acelerar a 

inovação e impulsionar a cultura, com papel ativo para o 

desenvolvimento do ecossistema.

Requisito de elegibilidade

Ideia conectada com algum desafio das marcas do grupo Natura&Co

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

-

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Valor da subvenção

Nome do edital

Natura Startups

Link de acesso ao edital Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Startup

Proponente

Startup

https://www.natura.com.br/startups


Fonte de fomento

100 Open Startups

Origem 

Brasil

Objetivo

Empresas de qualquer porte, órgãos governamentais e sociedade 

civil podem apresentar suas demandas para que startups e 

comunidade científica possam apresentar e oferecer soluções para 

enfrentarmos a crise do Coronavírus de forma rápida, eficaz e 

reduzindo ao máximo seu impacto.

Requisito de elegibilidade

As startups devem estar cadastradas na plataforma para visualizar e aplicar aos 

desafios

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

Negociação entre empresa 

demandante e startup

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

projetos de até 12 meses de duração 

Valor da subvenção

Nome do edital

Super Desafio Covid-19

Link de acesso ao edital Acessar

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Empresas, órgãos governamentais e 

sociedade civil

Proponente

Pessoa Jurídica, Startup

https://www.openstartups.net/site/coronavirus-challenges.html


Fonte de fomento

Nome do edital

Petrobras/Sebrae Conexões para Inovação 2021.1

SEBRAE/PETROBRÁS

Origem (nacionalidade) 

Brasil

Objetivo

O objetivo desta Chamada é identificar, selecionar e apoiar 

técnicofinanceiramente projetos de inovação nas seguintes 

verticais tecnológicas Tecnologias Digitais, Robótica, Tecnologias 

de Inspeção, Tecnologias de Segurança Redução de Carbono, 

Modelagem Geológica, Eficiência Energética

Requisito de elegibilidade

Envio de propostas de inovação, por parte dos proponentes, que estejam 

alinhadas e enquadradas de acordo com os tipos de qualificação de projetos 

ou programas presentes no edital

Data final de inscrição

15/08/2021

Até R$ 22 mi. Cada projeto individual 

pode receber até o teto de R$1,5 mil.

Valor da contrapartida

Pontuação máxima atribuída ao 

PROPONENTE com pelo menos 20% 

do orçamento como contrapartida

Tempo de execução do projeto

SOFT TECH: até 12 (doze) meses;

DEEP TECH: até 18 (dezoito) meses

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

AcessarValor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Startups, microempresas e empresas 

de pequeno porte brasileiras

Proponente

Pessoa Jurídica, Startup

https://www.worldlabs.org/cdn/storage/files/HxEZv2AavgwKk4fbZ/original/HxEZv2AavgwKk4fbZ.pdf
https://www.worldlabs.org/cdn/storage/files/HxEZv2AavgwKk4fbZ/original/HxEZv2AavgwKk4fbZ.pdf


Fonte de fomento

Nome do edital

BNDES MPME Inovadora

BNDES

Origem (nacionalidade) 

Brasil

Objetivo

Financiar inovações de produto, processos, marketing, atividades 

de pesquisa e desenvolvimento, entre outras.

Requisito de elegibilidade

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.

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

O financiamento poderá ser de até R$ 

20 milhões.

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

AcessarValor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

MPMEs de faturamento anual de até 

R$ 300 milhões.

Proponente

Pessoa Jurídica, Startup

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-mpme-inovadora
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-mpme-inovadora


Para ICT e Organização 

Sem Fins Lucrativos

voltar para o menu

Realização: Parceiros:



Fonte de fomento

Nome do edital

Programa de Aceleração de ONG’s

Phomenta 

Origem 

Brasil - Suíça

Público-alvo

-

Objetivo

Realizar a aceleração de ONGs através de um processo de 

transformação da gestão, liderança e captação de recursos de 

uma organização em um curto espaço de tempo, aumentando 

assim o seu impacto.

Requisito de elegibilidade

-

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

-

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

Até 7 meses

Link de acesso ao edital AcessarValor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Proponente

Pessoa jurídica sem fins lucrativos

https://conteudo.phomenta.com.br/aceleracao-de-ongs


Fonte de fomento

Nome do edital

Programa Itaú Ecomudança 2021

Itaú 

Origem 

Brasil - Suíça

Público-alvo

Objetivo

Selecionar e financiar projetos e/ou negócios de impacto com 

enfoque na redução de emissão de gases de efeito estufa e 

adaptação climática, com potencial de inclusão social através da 

geração de emprego e/ou renda.

Requisito de elegibilidade

Estão aptos a participar deste edital os negócios que estejam nos estágios 4) 

Piloto, 5) MVP 6) Organização do negócio ou 7) Tração. Poderão se inscrever 

projetos ou negócios de impacto que se enquadrem nas frentes de Energia 

Renovável ou Florestas

Data final de inscrição

27/08/2021

Até R$90 mil

Valor da contrapartida

Não se aplica

Tempo de execução do projeto

Não informado

Link de acesso ao edital AcessarValor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Proponente

OSCs, de direito privado, sem fins 

lucrativos; Cooperativas

OSCs, de direito privado, sem fins 

lucrativos; Cooperativas

DownloadBaixar o edital em PDF

https://prosas.com.br/users/oportunidades/9516-edital-itau-ecomudanca-2021/projetos/novo
https://prosas.com.br/uploads/system/arquivos/arquivos/000/787/581/original/Regulamento_vF_-_Ita%C3%BA_Ecomudan%C3%A7a_2021.pdf?1627304959


Fonte de fomento

Nome do edital

Fundação John Deere

Fundação John Deere  - Banco de 

Projetos

Origem 

Goiás, São Paulo, Rio 

Grande do Sul

Público-alvo

PJ sem fins lucrativos, organização 

pública e Conselho de Direitos

Objetivo

Apoiar  projetos sociais com investimento privado e incentivado 

que estejam alinhadas à Política de Doações e Patrocínios da John 

Deere, que possui três pilares de atuação:  combate à fome, 

desenvolvimento comunitário e  educação.

Requisito de elegibilidade

O empreendedor social precisa ter um CNPJ ativo e  documentos legais 

para funcionar.

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

Incentivos fiscais

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

Até 12 meses

Link de acesso ao edital AcessarValor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Proponente

Pessoa jurídica sem fins lucrativos

https://prosas.com.br/editais/9250-fundacao-john-deere-banco-de-projetos


Fonte de fomento

Nome do edital

Fundação Interamericana (IAF)

IAF

Origem 

Estados Unidos

Público-alvo

Comunidades locais

Objetivo

Financiar os esforços de autoajuda de grupos de base (da América 

Latina e do Caribe) para melhorar as condições de vida dos 

desfavorecidos e excluídos, melhorar sua capacidade decisória e 

de autogestão e desenvolver parcerias com o setor público, 

empresas e sociedade civil.

Requisito de elegibilidade

Comunidade de países da América Latina e Caribe

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

Até US$ 400 mil

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital Acessar

Valor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Proponente

Organização sem fins lucrativos, Grupo comunitário

https://www.iaf.gov/apply-for-grant/


Para Pesquisadores

voltar para o menu

Realização: Parceiros:



Fonte de fomento

Nome do edital

CHAMADA CNPQ Nº 04/2021 BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA

CNPQ

Origem 

Brasil

Proponente

Pessoa física

Objetivo

Valorizar pesquisadores que possuam produção científica, 

tecnológica e de inovação de destaque em suas respectivas áreas 

do conhecimento; Incentivar o aumento da produção científica, 

tecnológica e de inovação de qualidade; Selecionar projetos de 

pesquisa que sejam propostos considerando o rigor e o método 

científico, bem como outros conceitos fundamentais para a 

produção do conhecimento científico

Requisito de elegibilidade

Lattes, doutorado ou livre docência, ter vínculo formal com a instituição 

de execução do projeto. Detalhes no item 3.2 do edital.

Data final de inscrição

16/08/2021

Valor global estimado de R$ 403 mi

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

AcessarValor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Pesquisadores com Doutorado ou 

Livre Docência

http://resultado.cnpq.br/2196407995566526
http://memoria2.cnpq.br/pt/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertaspublicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10162&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=10162


Fonte de fomento

Nome do edital

Chamada CNPq/MCTI Nº 06/2021 SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA SNCT 2021

CNPQ

Origem 

Brasil

Proponente

Pesquisador

Objetivo

Apoiar a realização da 18 ª Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia, em âmbito municipal, estadual/distrital e 

intermunicipal, como estímulo à percepção do papel da ciência à 

sociedade e como instrumento de fortalecimento da educação 

formal (Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação 

Tecnológica), não formal e informal, visando à divulgação do 

conhecimento científico e tecnológico

Requisito de elegibilidade

Pesquisadores com título de Doutorado ou Livre Docência e demais 

critérios exigidos pelo Edital Profissionais possuidores de Graduação, 

Especialização, Mestrado ou Doutorado e demais critérios estabelecidos 

no Edital

Data final de inscrição

20/08/2021

-

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital AcessarValor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Pesquisador

https://www.gov.br/cnpq/pt-br


Fonte de fomento

Nome do edital

CHAMADA CNPQ Nº 05/2021 BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA SÊNIOR

CNPQ

Origem 

Brasil

Proponente

Pessoa física

Objetivo

Reconhecer e valorizar pesquisador que se destaque entre seus 

pares como líder e paradigma na sua área de atuação, 

apresentando produção científica e/ou tecnológica de relevância, 

pela concessão de bolsas de Produtividade Sênior (PQ Sr). 

Requisito de elegibilidade

Pesquisadores com título de Doutorado ou Livre Docência e demais 

critérios exigidos pelo Edital

Data final de inscrição

20/08/2021

-

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital AcessarValor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Pesquisadores com Doutorado ou 

Livre Docência

https://www.gov.br/cnpq/pt-br


Fonte de fomento

Frísia Cooperativa Agroindustrial

Origem 

Brasil

Objetivo

O Digital Agro Ideas é um programa de captação de ideias 

inovadoras, elaborado pela Cooperativa Frísia, que seleciona e 

premia ideias que podem se transformar em soluções para toda a 

cadeia do agronegócio.

Requisito de elegibilidade

Ter mais de 16 anos de idade

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

R$ 2 mil

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

AcessarValor da subvenção

Nome do edital

Digital Agro Ideias

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Proponente

Pessoa Física

Público-alvo

Agronegócio

https://digitalagro.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Regulamento-Digital-Agro-Ideas-Dezembro-2020.pdf
https://digitalagro.com.br/ideas/


Fonte de fomento

Nome do edital

Ford Foundation

Ford Foundation

Origem 

Estados Unidos

Objetivo

Captar ideias através de projetos que atuem nas seguintes áreas: 

cidades e estados; engajamento civil e governamental; 

criatividade e liberdade de expressão; futuro do trabalho;  justiça 

de raça, gênero e etnia; recursos naturais e alterações climáticas; 

tecnologia e sociedade.

Requisito de elegibilidade

Projeto na área da saúde

Data final de inscrição

Fluxo contínuo

Variável de acordo com o projeto

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

Até 12 meses

Link de acesso ao edital Acessar

Valor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Proponente

Pessoa Física

Público-alvo

Pessoa Física

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/idea-submission/#lang-pt


Fonte de fomento

Nome do edital

CHAMADA CNPq/MCTI/SEMPI Nº 14/2021

CNPq

Origem 

Brasil

Objetivo

Oferecer bolsas de estudos para alunos que estejam cursando a 

graduação em Ciência da Computação ou áreas correlatas no 

campo das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(Matemática ou Engenharias), que estejam matriculados na turma 

do 7 º, 8 º ou 9 º semestre, e cuja pesquisa tenha como foco o 

tema Inteligência artificial

Requisito de elegibilidade

Possuir o título de Doutor(a) em Ciência da Computação (ou área correlata 

no campo das TICs Matemática, Engenharias) e demais critérios previstos 

no Edital

Data final de inscrição

31/08/2021

-

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

Até 12 meses

Link de acesso ao edital Acessar

Valor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Proponente

Pesquisador

Público-alvo

-

http%20::/memoria%202%20cnpq%20br/web/guest/chamadas


Fonte de fomento

CONFAP

Origem 

Brasil

Objetivo

Reconhecer, dar visibilidade e premiar, Pesquisadores(as) com 

trabalhos de grande potencial e/ou contribuição para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e inovativo do Brasil e 

profissionais da área de comunicação, atuantes na difusão de 

pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação e, por 

consequência, do Ecossistema Nacional de CT&I

Requisito de elegibilidade

Pesquisadores com título de Doutorado há mais de 5 anos e Profissionais 

de Comunicação com atuação no Brasil

Data final de inscrição

18/10/2021

-

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

-

Link de acesso ao edital AcessarValor da subvenção

Nome do edital

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA CONFAP Nº 01/2021 PRÊMIO CONFAP DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO “PROF. FRANCISCO ROMEU LANDI” Edição 2021

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Proponente

Pessoa Física

Público-alvo

Pesquisadores

http://www.confap.org.br/


Fonte de fomento

Nome do edital

German Chancellor Fellowships for Prospective Leaders

Alexander von Humboldt Foundation

Origem 

Alemanha

Proponente

Pessoa física

Objetivo

Dar aos profissionais a oportunidade de passar um ano na 

Alemanha explorando novas soluções para os problemas globais 

de nossos tempos e ampliando suas redes. Com este programa, a 

Alemanha se apresenta mais uma vez como um destino de 

escolha para o diálogo intercultural e como um ponto de 

encontro para os líderes internacionais de amanhã.

Requisito de elegibilidade

Graduado há menos de 12 anos; trabalhar nas áreas de política, negócios, 

administração, mídia, sociedade ou cultura

Data final de inscrição

15/10/2021

Até € 2.770 por mês

Valor da contrapartida

-

Tempo de execução do projeto

Até 12 meses

Link de acesso ao edital

DownloadBaixar o edital em PDF

AcessarValor da subvenção

Realização: Parceiros:

Não-reembolsável

Recurso 

Público-alvo

Instituições anfitriãs

https://www.humboldt-foundation.de/fileadmin/Bewerben/Programme/Bundeskanzler-Stipendium/chancellor-fellowship_programme_information.pdf
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/german-chancellor-fellowship

