CHAMADA BILATERAL FINEP-CDTI PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA ENTRE EMPRESAS DO BRASIL E DA ESPANHA

ANEXO 1
Formulário para Inscrição
Versão em Português

Orientações gerais:
• Os solicitantes devem demonstrar suas capacidades técnicas e organizacionais para o
desenvolvimento proposto;
• a proposta deve ser enviada em português e em inglês para a Finep e em espanhol e em inglês
para o CDTI;
• o orçamento deve ser expresso em dólares dos Estados Unidos da América;
• os campos deste formulário destinados aos participantes números 3 e 4 devem ser
preenchidos somente quando, além da empresa brasileira e da empresa espanhola, houver
outra(s) entidade(s) participando do projeto, tais como instituições científicas e
tecnológicas, por exemplo;

• este formulário deve ser assinado por todas os parceiros envolvidos no projeto.

Título do Projeto

Título Abrevidado

Contatos
Empresa Espanhola
Nome da Empresa
Número de Empregados

Receita Líquida (€)

Pessoa para Contato

Título

Endereço

Tel
Fax
E-mail
Página na internet

Atividades
• Principais atividades econômicas (em % da receita líquida para cada segmento de
Mercado)
• Estragégia de competição adotada em cada segment de mercado
• Capacidade de inovação da empresas (histórico; casos bem e malsucedidos; recursos
empregados, próprios ou de terceiros)

Empresa Brasileira

Nome da Empresa
Número de Empregados

Receita Líquida (€)

Pessoa para Contato

Título

Endereço

Tel
Fax
E-mail
Página na internet

Atividades
• Principais atividades econômicas (em % da receita líquida para cada segmento de
Mercado)
• Estragégia de competição adotada em cada segment de mercado
• Capacidade de inovação da empresas (histórico; casos bem e malsucedidos; recursos
empregados, próprios ou de terceiros)

Organização nº 3

Nome
Número de empregados

Receita Líquida (€)

Pessoa para Contato

Título

Endereço

Tel
Fax
E-mail
Página na internet

Atividades

Organização nº 4

Nome
Número de empregados

Receita Líquida (€)

Pessoa para Contato

Título

Endereço

Tel
Fax
E-mail
Página na internet

Atividades

Desenvolvimento tecnológico planejado
• Que necessidades serão atendidas pelos resultados do projeto?

• Quais são os objetivos do projeto?

• Quais são as diferenças entre os resultados do projeto e as soluções já disponíveis no
Mercado?

• Comentários sobre a proteção industrial (Há alguma restrição? Os resultados do projeto
poderão ser patenteados? Como será protegido o conhecimento adquirido por meio da execução
do projeto?

• Qual é o grau da inovação pretendida? (novidade para as empresas; novidade para o
mercado; novidade mundial)?

Mercado
• Qual é o mercado alvo para o novo produto, processo ou serviço?

• Qual é o papel de cada organização em sua exploração commercial?

• Quais são as vantagens competitivas esperadas para cada parceiro?

• Como serão ultrapassadas as desvantagens competitivas?

• Como o resultado do projeto
investimento estimado para isso?

será

efetivamentente

• Quais são as estratégias para competir no mercado alvo?

implementado

e qual

é o

Definição das Funções de Cada Parceiro no Desenvolvimento do Projeto
Informar o nome de cada parceiro e descrever brevemente seu papel técnico no projeto.
Empresa Espanhola

Empresa Brasileira

Organização nº 3

Organização nº 4

Cronograma
Destacar os principais marcos de execução do projeto, acrescentando tantas linhas quanto
forem necessárias.
Marcos de Execução do Projeto
Duração (em meses)
Data de Início

Orçamento Estimado
Informar o orçamento estimado para cada fase descrita no quadro anterior, acrescentando
tantas linhas quanto forem necessárias.
Marcos de Execução do Projeto
%
€

Orçamento Total do Projeto

Compromisso Financeiro de Cada Parceiro
€

%

€

%

Empresa Espanhola
Empresa Brasileira

Organização nº 3

Organização nº 4

Compromisso Não-financeiro de Cada Parceiro
Empresa Espanhola
Empresa Brasileira

Organização nº 3

Organização nº 4

Outros programas de cooperação tecnológica
As empresas proponents estão envolvidas em outros programas de
cooperação tecnológica? Quais?

Externalidades
Quais são os impactos positivos e os impactos negativos do projeto, considerando aspectos
sociais, econômicos e ambientais?

Acordo de Colaboração e Exploração de Resultados
Deverá ser enviada minuta de Acordo de Colaboração e Exploração de Resultados ou documento
semelhante entre as partes.

(Um acordo formal será obrigatório na segunda fase de avaliação.)

Assinaturas (de todos os participantes)

