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Projeto Inovadores e Spin-Offs

Finalidade

Apoiar projetos, por meio de recursos de
subvenção, visando o desenvolvimento de
produtos e/ou processos inovadores de
empresas capixabas.

Quem pode participar?

Empresas x Instituição Científica,
Tecnológica e de Inovação – ICT
(Pesquisador vinculado).

Spin Off x Incubadoras de Empresas.

Ações Estratégicas

• Atrair investimentos e gerar novas empresas

intensivas em conhecimento ou de base

tecnológica;

• Estimular a cooperação e integração entre

instituições de Ensino superior e empresas

capixabas;

• Apoiar a formação de pessoal de alto padrão nas

áreas prioritárias do ecossistema capixaba de

inovação;

• Desenvolver redes de CT&I integradas em

sinergia com as potencialidades regionais;

• Acelerar e diversificar a qualificação técnica, de

forma a suprir as demandas dos setores produtivos;

• Apoiar a criação de Spin-Offs empresariais,

ampliando a atividade produtiva e as ações de

inovação.



Projeto Inovadores e Spin-Offs

Recursos Financeiros e Prazos
R$ 10.200.000,00 (Funcitec/MCI) • 24 (vinte e quatro) meses de execução de projeto;

• Prazo final para submissão*: 31/03/2020

• Divulgação do resultado homologado: 15/06/2020

• Constituição Spin-Off, se for o caso: 15/06 a

31/07/2020

• Contratação empresas Mod. I e II (constituídas): a

partir de 29/06/2020

• Contratação empresas Mod. II (não constituída): a

partir de 17/08/2020

MODALIDADE VALOR DESTINADO

I Projetos Empresariais Inovadores R$ 7.200.000,00

II
Projetos Empresariais Inovadores Desenvolvidos em

Spin Offs.
R$ 3.000.000,00

MODALIDADE
VALOR MÁXIMO DA 

PROPOSTA (R$)

% DE 

CONTRAPARTIDA

I 300.000,00 10% a 30%

II 150.000,00 10% a 30%

Datas importantes



Projeto Inovadores e Spin-Offs

Diferenciais das modalidades 

• Projetos Inovadores de Empresas:

• necessidade de aceite do projeto por uma ICT;

• bolsa para um mestrando na área do projeto.

• Para Projetos de Spin-Off:

• necessidade de aceite do projeto por uma
Incubadora.

• Possibilidade de aquisição de bens de capital com o
recurso da contrapartida;

• Pontuação para parcerias firmadas.

Tipos de Negócio

Comércio

Comércio & Serviços

Franquia

Produtos

Produtos & Serviços

Serviços

Outros



Projeto Inovadores e Spin-Offs

Critérios para avaliação 

Ordem Dimensões de Avaliação de Mérito Peso

1 Grau de inovação e risco tecnológico 4

2 Competência da equipe executora 4

3 Adequação da metodologia 3

4 Estágio de desenvolvimento do produto e/ou processo 3

5 Parcerias Institucionais e com empresas da área estratégica do projeto 3

6 Conformidade com a Finalidade 3

7 Adequação da infraestrutura da empresa 1

8 Adequação da infraestrutura da ICT ou Incubadora 1

9 Adequação do cronograma físico do projeto 1

10 Adequação do orçamento do projeto 1

11 Contrapartida financeira da empresa 1



Projeto Inovadores e Spin-Offs

Bolsas de Pesquisa

• Bolsa de Extensão Tecnológica – EXT (R$ 2.000,00)

• Bolsa de Pós-graduação em nível de Mestrado (R$ 1.500,00) – Obrigatório na Modalidade I

• Limitado em 23 parcelas

• Não é permitido ao candidato possuir exercício profissional remunerado de qualquer

natureza

Prestação de Contas

• Muita atenção aos itens financiáveis e não financiáveis;

• Atenção às entregas informadas no projeto e aos gastos a elas associadas;

• Atenção aos prazos;



Projeto Inovadores e Spin-Offs

Serviços de Terceira PJ

• Despesa decorrente de prestação de serviço executada por empresas para execução de

atividades exclusivas do projeto e que tenha caráter eventual.

• Limitados a 50% (cinquenta por cento) do valor total do projeto aprovado.

• Exemplos: locação, instalação, recuperação e manutenção de equipamentos e despesas com

registro de propriedade intelectual

Serviços de Consultoria

• Atividade de natureza não científica e executada por pessoa jurídica.

• Limitado a 30% (trinta por cento) do valor destinado a serviços de terceiros PJ.

• Para pessoas físicas não deverá caracterizar vínculo empregatício.



Projeto Inovadores e Spin-Offs

SIMULAÇÃO MODALIDADE I
Valor total solicitado: R$ 300.000,00
Contrapartida (10%): R$    30.000,00

Bolsa de Mestrado 

(despesa obrigatória): 

R$ 1.500,00 x 23

R$ 150.000,00R$ 34.500,00

Serviços de terceiros

(50% do valor do projeto)

R$ 45.000,000

Serviços de consultoria 

(30% do valor de serviços 

de terceiros)

R$ 30.000,00

Bens de Capital

(originários da 

contrapartida)

TOTAL APLICADO CONFORME EDITAL
R$ 184.500,00

R$ 115.500,00

Demais despesas

OUTRAS DESPESAS
R$ 115.500,00



Projeto Inovadores e Spin-Offs

Informações Importantes 

• O orçamento do projeto poderá ser aprovado na íntegra ou parcialmente. Propostas

cujos cortes ultrapassarem 30% (trinta por cento) do valor solicitado serão desclassificadas.

• Os recursos financeiros aprovados para execução do projeto serão repassados pela FAPES

para conta corrente do BANESTES, aberta pela Empresa Beneficiária, em 02 (duas) parcelas:

• A primeira parcela será liberada após a assinatura e publicação do Termo de Outorga de

Subvenção Econômica e comprovação do aporte da contrapartida financeira;

• A segunda parcela será liberada no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação da

prestação de contas técnica e financeira, a partir do 13º (décimo terceiro) mês de

execução do projeto, e da comprovação do aporte da segunda parcela da contrapartida

financeira.
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Tecnologias Habilitadoras

Finalidade

Fomentar por meio de atividades de capacitação e

concessão de recursos o desenvolvimento e/ou

adequação dos sistemas de gestão integrada (Enterprise

Resource Planning – ERP), voltadas ao segmento industrial

que utilizam ou propõe-se utilizar das tecnologias

habilitadoras como Blockchain, Internet das Coisas – IoT,

Inteligência Artificial - IA, Ciência de Dados (Big Data,

Deep Learning, Machine Learning) e Sistemas simuladores

(tempo real X predições).

Ações Estratégicas

• Virtualização da linha de produção: a representação digital

do processo produtivo podendo estar acessível em

dispositivos moveis, tablets, etc. que ajudará interagir e

simular processos e operação.

• Capacidade da tomada de decisão e operação em tempo

real: sensores instalados em máquinas ajudam a tomar

decisões de forma rápida e segura.

• Descentralização do processo de decisão: menos

dependência na decisão humana, passando a ocorrer por

sistemas inteligentes baseados na análise dos dados das

máquinas e processos.

• Divisão do sistema produtivo em subunidades (módulos)

conectadas ou desconectadas do processo de forma

independente.

• Com a modularidade do sistema produtivo de

padronização na comunicação (interoperabilidade) entre

estas partes: sistemas, produtos, sensores, humanos por

intermédio de diferentes protocolos de comunicação,

sendo a Internet das Coisas um dos principais

barramentos dessa comunicação.

Quem pode participar?

Pessoas jurídicas de direito privado criadas há mais

de um ano, fornecedoras de ERP para indústria.



Projeto Inovadores e Spin-Offs

Recursos Financeiros e Prazos

• Prazo final para submissão*: 28/02/2020

• Realização da primeira etapa – Capacitação: 01/06 a

31/12/2020

• Contratação empresas a partir de 08/03/2020

Datas importantes

VALOR MÁXIMO DA 

PROPOSTA (R$)

% DE 

CONTRAPARTIDA

100.000,00 10%

- As atividades de capacitação terão duração de 07 (sete) 
meses.
- Os projetos subvencionados terão duração de 12 (doze) 
meses não prorrogáveis.



Projeto Inovadores e Spin-Offs

Modelo da Chamada

Cronograma Etapa I

- A chamada prevê atividades de capacitação a serem 
realizadas no Núcleo de Transformação Digital – Cidig, 
laboratório localizado no Centro de Pesquisa, Inovação e 
Desenvolvimento Eliezer Batista – Cpid, conforme cronograma 
apresentado no Anexo II.
- Para as atividades de capacitação serão selecionadas até 20 
(vinte) empresas classificadas.

ATIVIDADES
MESES

1 2 3 4 5 6 7

Capacitação Inicial - 40h X X

Desenvolvimento de Protótipos X X X X X X

Mentoria tecnológica - 45h X X X

Elaboração do Pitch X X X X X X

Apresentação e Avaliação do 

Pitch X

Atenção ao Anexo IV
CONCEITUAÇÃO DAS TECNOLOGIAS HABILITADORAS



Projeto Inovadores e Spin-Offs

Critérios para avaliação – Etapa I 

Ordem Dimensões de Avaliação de Mérito Peso
De 0 –

10

1
Grau de inovação e risco tecnológico

4

2
Estágio de maturidade do ERP atual

3

3
Importância do projeto para o segmento (TIC

+ Indústria)
3

4

Parcerias Institucionais e com empresas da

área estratégica do projeto 3

5
Competência técnica da equipe participante

2

6
Conformidade com a finalidade

2

7

Tecnologia ou conjunto de tecnologias que

pretende utilizar 1



Projeto Inovadores e Spin-Offs

Critérios para avaliação – Etapa II 

ORDEM DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS 

ATIVIDADES

PESO NOTA 0 A 

10

1
Assiduidade da equipe participante

Evidência: fichas de participação preenchidas 2

2

Defesa do projeto no Pitch

Evidência: notas atribuídas pelos participantes da

banca do Pitch

3

3

Evolução do projeto apresentado até o momento da

defesa no Pitch

Evidência: Produto Mínimo Viável (MVP)
3

4
Exponencialidade do negócio

Evidência: estudo de escala realizado pela empresa 2

5

Grau de inovação da nova solução em prototipação

Evidência: comparação com o mercado (o quanto a

solução desenvolvida se distancia das soluções de

mercado)

2

6

Possibilidade de ampliação de participação no mercado

Evidência: pesquisa de mercado realizada pela

empresa

2



Informações Importantes 

Tecnologias Habilitadoras

Equipe participante:
- A equipe participante é limitada a cinco membros, com os seguintes requisitos:
a) ter como membro sócio ou empregado da empresa, com vínculo empregatício comprovado;
b) os membros deverão estar adimplentes com suas obrigações junto à FAPES;
c) os membros deverão estar cadastrados no Sistema de Informação e Gestão da Fapes – SigFapes;
d) os membros deverão ter disponibilidade de horário para cumprir com as atividades propostas conforme 
cronograma disponibilizado no Anexo II.
- A equipe designada poderá participar de momentos distintos durante a realização das atividades propostas.
- Para o treinamento inicial de 40 (quarenta) horas, previsto no Anexo II, deverá ser designado no máximo 02 
(dois) participantes.



Distribuição na Trilha da Inovação

Programa 
Centelha

R$ 1.665.000,00

Apoio à Empresa 
Júnior

R$ 300.000,00

Bolsa TCC
R$ 400.000,00

Programa 
SINAPSE

R$ 2.000.000,00

TECNOVA II
R$ 7.500.000,00

Projetos 
Inovadores e 

Spin-Off
R$ 10.200.000,00

PitchGov-ES
R$ 500.000,00

Programa 
SEED-ES

R$ 5.500.000,00

Apoio 
FindesLab

R$ 792.000,00

Projetos 
Inovadores 

LAB
R$ 1.800.000,00

Clusters de 
Inovação

R$ 1.000.000,00

Apoio à TIC –
Investimentos de 

Risco
R$ 250.000,00

Apoio à TIC –
Tecnologias 

Habilitadoras
R$ 750.000,00

Apoio à Espaços 
de Inovação



Internet Industrial das Coisas
Internet Industrial das Coisas ou Internet das Coisas em
Ambiente Industrial (Industrial Internet of Things, IIoT)
é um conceito em que uma variedade de dispositivos
industriais como sensores ou equipamentos conectam-
se em rede.

https://www.gdrectifiers.co.uk/news/january_2019_-_introducing_industrial_iot/

https://www.gdrectifiers.co.uk/news/january_2019_-_introducing_industrial_iot/


Internet Industrial das Coisas
• Dados que anteriormente não estavam disponíveis

podem ser transformados em informações valiosas
sobre a natureza do uso de equipamentos;

• Modelagem de processos e otimização da cadeia de
valor;

• Desenvolvimento de tecnologias com tomada
automática de decisões pelas próprias máquinas com
base na análise de grandes quantidades de dados de
dispositivos conectados.



Internet Industrial das Coisas
Modernos sistemas de automação industrial (que não
usam os princípios da Indústria 4.0) podem ser
divididos em vários níveis:



Industrial Internet of Things

Source: MARQUES (2017)

Quality Control
Inputs or samples of 
the product are 
judged automatically

Supplies Inventories 
are continuously 
verified and guide 
purchases and 
distribution

Safety Instant Detection 

of Failures or Risks 

Gives Failures

Data management 
Algorithms process
information about
production and suggest
decisions

Environment
Equipment settings self 
adjust when the 
temperature changes

Machines Sensors
control machines and
guide stops and
maintenance

Connected Industries



Sistemas de Produção
O uso de sensores controlando a operação do equipamento com acesso à
rede permite o seu monitoramento remoto, a previsão de falhas e o
planejamento para substituição de componentes.

Além disso, o conhecimento do carregamento real e planejado do
equipamento de produção conectado à rede permite maior velocidade nos
ajustes de produção e a interligação com outros sites de produção.

https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/manufacturing-industry/

https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/manufacturing-industry/


Monitoramento de Ativos
Um dos maiores desafios atualmente das empresas é entender como seus
produtos e ativos estão executando suas funções para que eles possam
otimizar seu uso e antecipar melhor os problemas e fracassos.

O monitoramento remoto e a manutenção preditiva fornecem uma solução
para esses desafios e é um dos principais recursos habilitados pela IIoT.

http://meti.in/what-is-industrial-iot-or-iiot/

http://meti.in/what-is-industrial-iot-or-iiot/


Monitoramento de Ativos
Um dos maiores desafios atualmente das empresas é entender como seus
produtos e ativos estão executando suas funções para que eles possam
otimizar seu uso e antecipar melhor os problemas e fracassos.

O monitoramento remoto e a manutenção preditiva fornecem uma solução
para esses desafios e é um dos principais recursos habilitados pela IIoT.



Monitoramento de Ativos
Manutenção Proativa – Esquema de alto nível da Manutenção Proativa



DIGITAL TWINS

wesleycostaee@gmail.com



➢Os Digital Twins consistem de uma representação digital de um
sistema físico, conhecido como gêmeo físico, com a habilidade de
simular o ciclo de vida do sistema e de refletir uma ação com
sincronização em tempo real do gêmeo físico.

➢Particularmente em um projeto, esses modelos realistas de produtos
são essenciais para permitir a avaliação prévia e eficiente das
consequências das decisões de projeto sobre a qualidade e a função
dos produtos mecânicos.

➢Para gerenciar a crescente complexidade das redes de produção
automatizadas, o mundo industrial atualmente usa os modelos
Digital Twins para representar o produto físico do espaço real no
espaço virtual, com as conexões de dados para unir e integrar esses
produtos.

lorrainyrd@gmail.com 28

Digital Twins



lorrainyrd@gmail.com 29

Digital Twins

➢ Exemplo de um Digital Twin de uma fazenda eólica.



lorrainyrd@gmail.com 30

Digital Twins

➢ Devido a isso, há uma necessidade de inserção de um modelo de
produto virtual mais realístico para as atividades de produção e
design, e há a demanda de um modelo de arquitetura de referência
para o uso dos Digital Twins com certas propriedades para seu
completo desenvolvimento.
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TELEFONE
Direct: 27 3636-1881

E-MAIL
geinov@fapes.es.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GOVERNADOR

RENATO CASAGRANDE

DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
LUCIA APARECIDA DE QUEIROZ ARAUJO

DIRETORA TÉCNICO-CIENTÍFICA
DENISE ROCCO DE SENA

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO/ FAPES

DIRETOR-PRESIDENTE
DENIO REBELLO ARANTES

VICE-GOVERNADOR
JACQUELINE MORAES

DIRETOR DE INOVAÇÃO
ELTON SIQUEIRA MOURA


