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Panorama Atual: 

Desenvolvimento  Apoio à inovação 

Processo: 

•  É incerto, tanto 
sob o ponto de vista  
técnico como 
econômico 

•  É arriscado 

Mas... 
•  Aumenta o crescimento 
econômico 
•  Melhora a qualidade dos 
empregos 
•  Reduz o impacto 
ambiental 
•  Crucial para a  
sustentabilidade da 
empresa 

Necessita: 
•  Tempo 
•  Compromisso 
de longo prazo 
•  Conhecimento 

Inovação é questão de sobrevivência! 



 PINTEC 2005:  

•  23% é o percentual de empresas inovadoras que introduziram um 

novo produto no mercado; 

•  6,7% é o número de empresas que  realizam P&D de forma 

contínua 

  

 A inovação não faz parte da estratégia da maioria das empresas 

brasileiras e não é realizada de maneira sistemática.     

Porém ... 



Política de Inovação do BNDES 

•  atuação em todos os setores da economia 

•  de forma complementar a outras instituições do 
Sistema nacional de Inovação 

•  Conjugação de instrumentos de renda fixa e renda 
variável 

Meta de inovação: R$ 6 bilhões entre 2008 e 2010 



Política de Inovação do BNDES 

APLICAÇÃO NÃO-
REEMBOLSÁVEL 

EQUITY 

RENDA FIXA / RENDA 
VARIÁVEL 

  Fundos Mútuos Fechados e Participação  

  Participação direta    

  Programa Criatec (Seed Money) 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

FOCO NA ESTRATÉGIA 

FOCO NO PROJETO 

CAPITAL INOVADOR 

FUNTEC  
Fundo Tecnológico 

Projetos de Pesquisa, 
desenvolvimento e inovação em áreas 
de interesse nacional 

PROSOFT, PROFARMA, PROTVD, 
PRO-Aeronáutica e Proengenharia SETORIAIS 

CARTÃO BNDES 

  Para micro, pequenas e médias empresas 

  Dentre os produtos: Certificação e avaliação de conformidade 
Serviços de Inovação, de extensão tecnológica, software e  PI 



Particularidades do Apoio à Inovação 

Inovação... 

Cerne da CRIAÇÃO DE VALOR 

Resulta em aumento de competitividade 

Mas os projetos inovadores… 
•  são únicos 
•  carecem de garantias reais 
•  envolvem ativos intangíveis 

Qual a melhor forma de financiá-los? 
Como deve ser a análise? 



Subscrição de Valores Mobiliários 

Ofertas 
Públicas 

Primárias e 
Secundárias 

Fundos de 
Private Equity 

Venture 
Capital Investidores  

Pessoa Física 

Abertura de 
Capital “IPO” 

Participação, Fundos e Programas de Capitalização 



Avaliação de Ativos Intangíveis 

•  BNDES incorpora a sua análise os seguintes capitais 
intangíveis de uma empresa: 

Análise de 
Padrões de 

Concorrência 

Ativos  

Intangíveis 

+
Metodologia de 

avaliação de 
empresas 

 Capital Estratégico 

 Capital de 
Relacionamento 

 Governança  

 Capital de inovação 
e processos 

 Capital Intelectual 

 Capital Financeiro 

Pondera 

Ajusta/ 

Pondera 
40% 

60% 

Posicionamento 
competitivo 

Posicionamento 
estratégico 



Avaliação 

Inovação é prioridade estratégica 

Recursos 
devem estar 
disponíveis 

Os instrumentos 
financeiros devem ser 

apropriados 
A análise de 
risco deve 

ser 
adequado 

O conhecimento 
técnico é 

imprescindível 

Necessita de 
mudança cultural 

O BNDES deve se 
preparar 



http://www.bndes.gov.br/inovacao/ 
•  Atendimento Empresarial:  

 BNDES: (21) 2172-8888 (faleconosco@bndes.gov.br) 

•  Ouvidoria: (21) 2172-8777 (ouvidoria@bndes.gov.br) 

•  Operações Indiretas: (21) 2172-8800 (desco@bndes.gov.br)  


