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OBJETIVO

Apresentar o novo produto que está sendo 
desenvolvido no BNDES, voltado para a 

comercialização de soluções tecnológicas no país
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MOTIVAÇÃO

Empresas de portes menores enfrentam fortes 
barreiras à inovação

1
Limitações  financeiras e gerenciais 
impedem desenvolvimento próprio

2

3
Faltam instrumentos financeiros 

adequados à aquisição de tecnologia

Mercado de transferência de 
tecnologia pouco desenvolvido



BNDES Automático, Cartão BNDES, BNDES Limite de Crédito
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MOTIVAÇÃO

BNDES P&G, BNDES Profarma, BNDES Prosoft Empresa, BNDES Proplastico, 
BNDES Proaeronautica, BNDES Proengenharia, PROTVD, PAISS, Inova Petro

Faltam instrumentos financeiros 
adequados à aquisição de tecnologia

Aumentar o apoio às 
MPMEs

Instrumentos atuais do BNDES

Fomentar o mercado de 
transferência de tecnologia

e

Linha BNDES 

Inovação

Programas 

Setoriais

Produtos

Fundos

BNDES Funtec, Fundo Criatec, FUNTTEL                                                            

Grande

MPMe

80%
(586)

20%
(167)       

MPMe
4%

(R$ 0,22 bi)

Grande

96%
(R$ 5,0 bi)

BNDES (2013)
%  de Operações
BNDES (2013)

%  de Desembolsos

65% 

Operações

Totais

Cartão BNDES 2013

85% 

Operações 

c/ MPMe
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2
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NECESSIDADE

Financie a transferência de tecnologia                     

Desenvolva o mercado de transferência de tecnologia

Estimule a nacionalização do conhecimento

4
Agilidade e baixa burocracia                                                  

5
Baixo custo de desenvolvimento  

UM PRODUTO QUE...



BNDES

Solução
Tecnológica
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SOLUÇÃO

Modelo inspirado no FINAME    

Empresa 

Solução Tecnológica

Centro de Tecnologia ou                   

Empresa de Base                     

Tecnológica                     

Agente Financeiro
BNDES                                     

PAC - Online



2.1

1

2
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DETALHAMENTO

Conceito de Solução Tecnológica                                     

Etapas de Operacionalização                                                 

Credenciamento                                          
2.2

Financiamento                                                          
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1. CONCEITO

1

2

3

A tecnologia a ser fornecida deve estar disponível para aplicação
imediata. Ou seja, a tecnologia deve estar pronta para ser aplicada

no mercado e gerar a solução tecnológica a que se propõe.

Envolve algum nível de adequação às características do produto
ou processo do comprador da solução tecnológica. Ou seja, a 

aplicação de uma mesma tecnologia deverá gerar soluções tecnológicas
diferentes, adaptadas às necessidades específicas de cada cliente.

A instituição adquirente da solução tecnológica deve ser capaz de operar
a tecnologia que lhe foi fornecida, tendo autonomia sobre a fabricação
do seu produto ou a operacionalização de seu processo de produção.

Solução tecnológica é a aplicação de uma tecnologia 
orientada a satisfazer as necessidades de criação/modificação 

de produto ou processo produtivo
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EXEMPLO

Tecnologia Solução Tecnológica

Aplicação da Tecnologia

Mecatrônica

Usinagem de

Alta Velocidade

(HSM)

Projeto tecnológico: especificações
técnicas, desenho e precisão 

dimensional/quantitativa.

Simulações computacionais.

Desenvolvimento de software 
adequados para HSM.

Avaliação de desempenho.



ITENS FINANCIÁVEIS
ITEM DESCRIÇÃO

Custo da Mão de Obra 
Especializada 
(OBRIGATÓRIO)

Gastos com pagamento de serviço de fornecimento de tecnologia
prestado por mão de obra especializada. Incluem-se nos serviços
prestados, necessariamente, a aplicação e a customização da
tecnologia com base nas necessidades específicas do cliente final.

Serviços Tecnológicos 
Gerais

. Testes e ensaios

. Serviços de prototipagem

. Serviços de treinamento para o usuário final da tecnologia

. Serviços de avaliação de conformidade

Serviços Relacionados a 
Software

. Licença de uso de programa de computador

. Treinamento para utilização de programa de computador

. Instalação, integração, implantação, avaliação, certificação,
migração, configuração ou parametrização de programas de
computador

Gastos com Insumos . Gastos com materiais, reagentes e outros insumos necessários à
implementação da solução

Gastos com viagens . Gastos com viagens realizadas pelo fornecedor para visitar a 
instituição compradora da solução tecnológica 10

ATENÇÃO:

Para tecnologias amparadas por direito de patente:

 O BNDES Solução Tecnológica financiará apenas os
contratos de licenciamento não-exclusivo.

 O BNDES Solução Tecnológica financiará apenas a
remuneração fixa referente à prestação do serviço de
aplicação da solução tecnológica. O pagamento de royalties
não será financiado.



Enviar fotografias de suas instalações ao BNDES 11

2.1. CREDENCIAMENTO

1

2

Fornecedor de Solução Tecnológica                    

Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

Encaminhar ao BNDES o “Formulário de Credenciamento
do Fornecedor”

Solicitar o pedido de credenciamento de, no mínimo, 
uma Solução Tecnológica

Atender  a, no mínimo, uma das exigências de competência

Universidades, Centros de pesquisa, Empresas de base
tecnológica, Institutos de tecnologia etcSoluções Tecnológicas                                               

2
Soluções Tecnológicas                                               

Disponibilizar os currículos do corpo técnico especializado

Indicar o Coordenador Técnico Responsável pela solução

Atender ao critério de nacionalização

Atender aos requisitos de “Solução Tecnológica”

Encaminhar ao BNDES o “Formulário de Credenciamento
de Solução Tecnológica”

Atender ao critério de disponibilidade para aplicação imediata
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2.1. CREDENCIAMENTO
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2.2. FINANCIAMENTO



2.2. FINANCIAMENTO

INFODATA

SOLUÇÃO EM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA

Área(s) de aplicação:                    
Construção Civil e Serviços             

A solução tecnológica envolve mudança de: 

PROCESSO
14

Nome comercial da solução: 

INFODATA

Subárea(s) de Aplicação:                               
. Construção de obras urbanas, rodovias e ferrovias
. Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções
. Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

Área(s) do conhecimento:                    
Ciência da Computação             



2.2. FINANCIAMENTO

INFODATA
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Descrição da solução: a plataforma INFOData é um sistema de informações que 
permite o monitoramento de alarmes e sistemas de segurança das mais diversas 

instalações físicas. Este sistema web incorpora a tecnologia do Google Maps  para gestão 
remota de alarmes e de sensores diversos, a exemplo de sensores de pressão e temperatura. 

Suas principais características são: 
• Permite ao cliente acessar suas informações com total segurança a qualquer hora
e em qualquer lugar! 
• Acesso ao operador: envia avisos de alarme onde você estiver a qualquer hora
via SMS e e-mail. 
• Acesso às informações: facilita a visualização dos dados de forma gráfica, 
escrita e mapeada.



2.2. FINANCIAMENTO

INFODATA
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Objetivos e Benefícios:                    
• Maior agilidade no processo de monitoramento: a solução gerencia 

grande quantidade de informações de diversos tipos de forma rápida.
• Subsídio à tomada estratégica de decisões: o cliente pode contar com o apoio de 
uma plataforma de Business Intelligence (BI) para auxiliá-lo na tomada de decisão. 

• Redução de custos: a solução envolve um serviço de Outsourcing de 
Gerenciamento e Monitoramento (via web) de centros de controle de operação 

remoto (CCOR). Isso permite com que o cliente não necessite incorrer em 
gastos com mão de obra e infra-estrutura para gerenciar seus processos. 



2.2. FINANCIAMENTO

INFODATA
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Dados de contato do fornecedor:                               

Nome do fornecedor: Ciencia&info

Site: www.cienciaeinfo.br

Nome do responsável para contato: Alberto Vicente Netto

E-mail de contato: alberto@cienciaeinfo.br

Telefone de contato: (16) 3233-3788



PRÓXIMOS PASSOS
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Fase Descrição Prazo para conclusão Próximos passos

1 Operacionalização Previsão: jul/2014 - Criação e adaptação de sistemas

2 Normatização Previsão: jul/2014
- Definição das condições operacionais                                                                                                                                                                                                                                                     

- Elaboração da Circular Normativa

3 Divulgação Previsão: jul/2014
- Divulgação público interno e externo                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Etapa de pré-credenciamento

4 Lançamento Previsão: ago/2014 - Lançamento

RESUMO DO CRONOGRAMA



EMAIL PARA CONTATO
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solucaotecnologica@bndes.gov.br
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