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Mapa Institucional 
 



1- Agente de Inovação  

2-Incentivos Fiscais 

3 - Captação de recurso Internacionais e Nacionais 

4- Energias Renováveis 

5 – Otimização  de Processos 

6 – Robótica 

7 – IoT  

 

  

 

 

  

Mapa de Competências 



 Incentivos Fiscais 

1 - Lei da Informática 

 

2 – Lei do Bem  

         Pré-requisitos para obtenção do benefício 

a – Tributação pelo lucro  real 

b – Ter lucro tributável  

c – Ter realizado investimentos em inovação 

  

Área de Atuação 



 

 

 

• Prospecção de editais de inovação e PD&I; 

• Projetos Colaborativos Internacionais; 

• Elaboração de projetos de P&D; 

• Elaboração de Plano de Negócios; 

• Incubação de empresas - Startups; 

• Pesquisadores associados ao ITIC para compor projeto de P&D. 

  

 

  

 

 

  

Área de Atuação 

Competências como Agente de Inovação  
 



  

 

 

  



A Lei  nº 11.196/2005, conhecida como Lei do Bem, busca impulsionar o investimento 
da iniciativa privada em inovação, concedendo incentivos  fiscais às empresas que 

realizem atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovação o pais.   

 Principais Benefícios  

• Redução a Zero da alíquota do IR retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior  destinadas 

ao registro e manutenção de marcas e patentes;  

• Exclusão adicional de 60% a 100% das despesas com PD & I da base de calculo do IR e CSLL; 

• Redução de 50% do IPI na compra de equipamentos para P & D; 

• Depreciação/amortização integral no ano de aquisição destes bens. 

  

 

 

  

Lei do Bem  
  



Agente Softex CE: 

 

 

 

 

 

 

• Executora das Políticas Públicas do Governo Federal 

para o Setor de  de TI; 

• Gestora do Programa para Promoção da Excelência do 
Software Brasileiro –  Programa Softex, considerado 
prioritário pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) 

• Coordena o “Sistema Softex”, que beneficia mais de 6 mil 
empresas em todo o território nacional por meio de uma 
rede formada por 23 agentes regionais distribuídos por 13 
estados brasileiros e no DF 

 

 

 

3. BLA BLA 

  

 

 

  



Captação de recurso Internacionais 

 

  

 

 

  



Projetos Colaborativos Internacionais 

Programas pelo MDIC: 

 

Calendários Chamadas 2017/18: 

1- Chamada Brasil-Reino Unido- Newton Fund 

2- 1ª Chamada Brasil e Alemanhã 

3- 4ª Chamada Brasil e Israel 



Projetos Colaborativos Internacionais 

Programas pelo EUREKA Network Projects: 

Os projetos da rede EUREKA são projetos de investigação e desenvolvimento 

inovadores transnacionais e orientados para o mercado, rotulados pela 

EUREKA e apoiados pelas administrações públicas e agências de 

financiamento público que representam EUREKA em cada um dos seus 40 

países membros. 

Calendários Chamadas 2017/20: 
 

  

http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects
http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects


Euro Horizon 2020 

Horizon 2020: 
 

O Horizonte 2020 é o maior programa de investigação 
e inovação da UE, com cerca de 80 bilhões de euros 
de financiamento disponível ao longo de 7 anos (2014-
2020) - para além do investimento privado que este 
dinheiro vai atrair. O programa promete mais 
inovações, descobertas e premissas mundiais, levando 
grandes idéias de laboratório para o mercado. 



Outros Fundos para P & D 
1.   The International Development Research Centre ( Canada) 

https://www.idrc.ca/en/funding/grants 

 

2.   Global Challenges Research Fund ( Reino Unido) 

Fundo de £ 1,5 bilhão anunciado pelo Governo do Reino Unido para apoiar 
pesquisas de ponta que abordam os desafios enfrentados pelos países em 
desenvolvimento através de: 

• Pesquisa disciplinar e interdisciplinar liderada por desafios 

• Reforçando a capacidade de investigação e inovação tanto no Reino Unido 
como nos países em desenvolvimento 

• Fornecendo uma resposta ágil a emergências onde há uma necessidade de 
pesquisa urgente. 

 
 

 

https://www.idrc.ca/en/funding/grants
https://www.idrc.ca/en/funding/grants
https://www.idrc.ca/en/funding/grants


Outros Fundos para P & D 

3- R4D-  (Suiça): 
 
O programa Suíço de investigação sobre questões globais para o desenvolvimento 
(programa r4d) é uma iniciativa conjunta de financiamento da Agência Suíça para o 
Desenvolvimento e a Cooperação (COSUDE) e a Fundação Nacional da Ciência (FNS) da 
Suíça. O programa r4d apoia a investigação destinada a resolver problemas globais, com 
foco nos países menos desenvolvidos, de baixa e média renda. 
 

 

 

 
 

 



FINEP e CDTI Espana: 

1- Finep – Bilateral 
Apoio, por meio de financiamento não reembolsável às ICTs brasileiras pela FINEP e 
financiamento a empresas espanholas pelo CDTI, projetos elaborados em cooperação 
entre ICTs, empresas brasileiras e empresas espanholas, cujos objetivos estejam em 
consonância com as linhas temáticas apresentadas no item 3 desta Chamada Pública 
Conjunta. 
Prazo para envio de propostas até: 

29/09/2017 

Fonte de Recurso: 

• FNDCT (Ação Transversal – TR Cooperação Internacional) 

Público-alvo: 

• ICTs | Empresas 

Tema(s): 

• Energia 
 

 
 

 



Fundos Nacionais: 
Enel Start up: Energy Start 
O Energy Start é o primeiro programa da América Latina dedicado a busca de startups de 
energia para aceleração e desenvolvimento de parcerias e foi criada pela Enel, em 
parceria com a Ace, em 2015. 

Prazo para envio de propostas até: 

30/09/2017 
Fonte de Recurso: 

Enel Rio/  Aneel chamada de P & D 

Público-alvo: 

• Start-ups 

Tema(s): 

• Energia ( projetos ate R$ 300.000,00) 
 

 
 

 





Contato: 
Prof carlos Artur Sobreira Rocha 

cartur@itic.org.br 
(85) 3279.2188 / (85) 9 8619.8444  

mailto:cartur@Itic.org.br
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