


Investimento em Inovação anunciados 

FAPES – 2019/2020

FAPES
9%

FINEP
13%

MCI
78%

Valor Total do Investimento:
R$ 47.960.000,00



Contratados/Editais Abertos

Apoio ao Setor de Rochas 
Ornamentais - Normatização e 
trajetoria Tecnologica

Pesquisas aplicadas desenvolvidas a fim de propor trajetória 
tecnológica para o setor e normatização do uso do resíduo 
em materiais cimentícios e cerâmicos, bem como o impacto
ambiental dos aterros.

Arquitetura de Rede - Telemetria da 
Grande Vitória

Bolsa de TCC 1ª Chamada
Bolsa de apoio a trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 
cujos enfoques sejam voltados ao empreendedorismo

Apoio ao FINDES LAB Apoio a Bolsistas para atuar no FindesLab auxiliando o 
ecossistema de inovação.

Bolsa de TCC 2ª Chamada

Bolsa de apoio a trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 
cujos enfoques sejam voltados ao empreendedorismo

Programa Centelha

Subvenção econômica, bolsas e capacitações, para 
incentivar empreendedores a transformarem suas ideias em 
negócios
inovadores.



Editais/Projetos a serem lançados e 

contratados - 2019

Projetos Inovadores - Logistica, 
Alimentos e Bebidas

Subvenção econômica para o desenvolvimento de 
produtos, processos e serviços inovadores em empresas 
do setor
estratégico selecionado.

Projetos Inovadores e Spin Offs

Subvenção econômica para o desenvolvimento de 
produtos, processos e serviços inovadores em empresas 
ou geração de
novos negócios.

Apoio a Gestão Pública - PITCHGOV Apoio a soluções de startup para desafios da Gestão 
Publica,
Seleção e subvenção

TECNOVA II Apoiar por meio de recursos de subvenção econômica
projetos inovadores de empresas já operacionais.

Apoio a Empresas Junior Apoio financeiro para o fortalecimento das EJs estaduais.

Apoio ao Agronegócio - InovaFruti Apoio a inovação dos arranjos produtivos frutícolas no 
estado do ES

Apoio a TIC - Investimento de Risco Capacitação do setor de TIC para Investimento de Risco.

Aceleração da Inovação Tecnológica -
Metalmecânico

Apoio a Inovação Tecnológica no setor Metalmecânico.

Apoio a TIC -Tecnologia Capacitantes
(subvenção)

Capacitação para Tecnologias Habilitadoras -
metodologia e subvenção



Projetos a serem contratados –

2020

Desenvolvimento regional de 
Clusters de Inovação

Apoio ao desenvolvimento de agrupamentos 
segmentados
por cadêias econômicas para inovação.

Apoio a Negócios de Impacto
Subvenção para o desenvolvimento de negócios que tem 
como propósito a solução de problemas sócio-ambientais.

Estruturação da Fábrica de Ideias Desenvolver o conhecimento científico e difundir as 
técnicas de manejo em campo, visando maior controle da 
qualidade química do café para retomar e ampliar as 
exportações para a
União Europeia.

Programa Seed Programa de aceleração de  startups para 
empreendedores do mundo todo que queiram 
desenvolver seus negócios no Espirito Santo. Contrato de 
Gestor e Subvenção e Apoio



O Programa Centelha

O Programa Centelha é
uma iniciativa para o incentivo 

ao empreendedorismo 
inovador que visa transformar

ideias inovadoras em 
empreendimentos 

de sucesso.
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Podem participar pessoas físicas que atendam às 
exigências do edital ou empresas com faturamento 

anual bruto de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais) criadas e formalizadas a partir do 

programa ou com até 12 meses da criação da empresa, 
contado a partir do lançamento do edital.

Quem pode participar?
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Abertura de 
Empresas e 
Contratação

Pré-incubação
- Produto Inovador

- - Modelo de negócio
- - Interação com potenciais 

clientes e investidores

Lista final de 
Aprovados

1ª
Seleção

2ª
Seleção

3ª
Seleção

Fase 1
Inscrições 
de Ideias

Fase 2
Projeto de 

Empreendimento

Fase 3
Projeto de 
Fomento

5 meses 6 meses2 meses
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2 meses

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 4Etapa 3 Etapa 5

Meta:
1000 

Propostas

200
Propostas

100
Propostas

28
startups

Como funciona



1. Descrição do Problema
• Problema(s) que sua ideia pretende solucionar
• Oportunidades que existem no mercado
• Mercados que poderão ser atingidos

• Solução pretendida  
• Funcionalidades e viabilidade técnica
• Estágio de desenvolvimento

• Formação e/ou experiência do proponente e da equipe
• Competências para executar a solução 

• Tecnologias envolvidas
• Soluções similares e diferencial
• Atratividade como negócio  

2. Solução Proposta

3. Diferenciais da Solução

4. Equipe Empreendedora

4. Submeta sua ideia inovadora



Temas e Setores do Programa Centelha
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TEMÁTICAS

Automação; Big Data; 
Biotecnologia e Genética; 

Blockchain; Design; 
Eletroeletrônica; Geoengenharia; 
Inteligência artificial e Machine 

Learning; Internet das coisas 
(IoT); Manufatura avançada e 

robótica; Mecânica e 
mecatrônica; Nanotecnologia; 

Química e Novos materiais; 
Realidade aumentada; Realidade 
virtual; Segurança, privacidade e 

dados; Tecnologia Social; e 
Tecnologia da Informação (TI) e 

Telecom

SETORES PRIORITÁRIOS 

Administração Pública; Aeroespacial; 
Agronegócio; Automotivo; Bens de Capital; 

Borracha e Plástico; Cerâmica; Comércio e Varejo; 
Construção Civil; Construção Naval; Economia 
Criativa; Economia do Turismo, Gastronomia, 

Eventos e Lazer; Educação; Elétrico e Eletrônico; 
Energia; Fabricação de Alimentos e Bebidas; 
Farmoquímico e Farmacêutico; Financeiro; 

Jurídico; Madeira e Móveis; Marketing e Mídias; 
Meio Ambiente e Bioeconomia; Mercado 
Imobiliário; Metalmecânico e Metalurgia; 

Mineração; Papel e Celulose; Pesca e aquicultura; 
Petróleo e Gás; Químico; Saúde e Bem Estar; 

Segurança e Defesa; Social; Tecnologia da 
Informação e Telecomunicações; Têxtil, 

Confecção e Calçados; e Transporte, Logística e 
Mobilidade.



Parceiros Locais
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Execução:

Parcerias Locais:



/programacentelha

@programacentelha

/programacentelha

@centelhabr

contato@programacentelha.com.br

www.programacentelha.com.br

https://www.facebook.com/sinapseinovacao/
https://www.instagram.com/sinapsedainovacao/
https://twitter.com/sinapseinovacao
https://www.linkedin.com/company/sinapse-da-inova-o?trk=biz-companies-cym

