
TI MAIOR 
SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO  

Objetivo 
Apoio financeiro “NÃO” reembolsável para desenvolvimento 
de produtos e/ou processos inovadores na área de TIC, 
oriundos do FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 
 

Requisitos dos Projetos 
Os projetos devem apresentar: Risco tecnológico e 
Avaliação (oportunidade) mercadológica 
 



Temas Apoiados 
 Computação em Nuvem (Tecnologia PaaS - Platform as a Service): 

Desenvolvimento de plataformas para aplicações como serviço. Ex.: 
hospedagem de site, revenda, etc. 
 

 Petróleo, Gás e Mineração: Desenvolvimento de software e soluções. 
Ex.: simulações de mapeamento geológico e geofísico. 
 

Defesa Cibernética: Desenvolvimento de simuladores de defesa, 
sistemas integrados de proteção de ambientes computacionais, como: 
antivírus, software de detecção e prevenção de intrusão. 
 

 Componentes, Dispositivos Semicondutores e Eletrônicos: 
desenvolvimento de processo de fabricação para componentes 
eletrônicos, semicondutores, circuito integrados. 
 

Aeroespacial: Desenvolvimento de sistemas de tratamento de dados 
de rastreio, simuladores de trajetória, lançamento, altitude e inserção 
em órbita; sistemas de controle operacional e disparo de foguetes, 
lançamento de satélites, etc. 



Recursos Financeiros 
 

Global: R$ 60milhões 
 

Valor Solicitado: Mínimo de R$ 700 mil e Máximo de R$ 10 
milhões. 
  

Quem pode participar 
 

Empresas brasileiras de qualquer porte, individualmente ou 
em associações com outras empresas. 



Itens Financiáveis 
Desenvolvimento ou aprimoramento de novos produtos 
Avaliação de desempenho, incluindo inspeção, ensaios, 
testes de conformidade e certificação 
Patenteamento de soluções desenvolvidas no projeto 
 

Despesas custeadas 
As despesas do projeto poderão ser de custeio ou de capital, 
sendo que as despesas de capital são limitadas a 20% do 
valor total do projeto. 
 



Contrapartida Financeira 
Mínimo de R$ 700 mil. Caso o valor do projeto seja superior a 
R$ 700 mil, deverá ser aportada à contrapartida adicional, 
conforme tabela abaixo: 

Classificação por 

Porte 

Faturamento Bruto em 

2012 

% de contrapartida sobre 

valor excedido 

Micro e Pequeno Até R$ 3,6 milhões zero 

Pequeno De R$ 3,6 a R$ 16 milhões 
700 mil + 0,1 x 

 (valor solicitado - R$ 700 mil) 

Média De R$ 16 a R$ 90milhões 
700 mil + 0,2 x  

(valor solicitado - R$ 700 mil) 

Média-grande De R$ 90 a R$ 300 milhões 
700 mil + 0,3 x  

(valor solicitado - R$ 700 mil) 

Grande Acima de R$ 300 milhões 
700 mil + 0,4 x  

(valor solicitado - R$ 700 mil) 



Itens de contrapartida 
 

a) Prospecção e estudo de mercado 
b) Seleção e capacitação de fornecedores de insumos 
c) Comercialização pioneira do produto no mercado 
d) Participação em eventos relacionados ao tema do 

projeto 
e) Participação efetiva dos sócios no desenvolvimento do 

projeto (pró-labore) 
 

Prazo de execução do projeto: 36 meses.  
 

Apresentação das propostas: até o dia 07 de maio de 2013. 
 

Link para a Chamada Pública: http://bit.ly/XboBhy  

http://bit.ly/XboBhy

