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Programa de Apoio Tecnológico às MPMEs 
para superar as exigências técnicas de 
mercados



Por que preparar empresas para atender  
novos mercados ?

�Necessidade de competir  no mercado globalizado: 

� Produtividade

Produzir mais com o menor custo possível : implica em preço 
competitivo

� Prazo

Atender a prazos de entrega

� Atendimento às regras do comércio internacional, que 
incluem exigências técnicas de produto

Atender aos requisitos de desempenho dos produtos e de 
ausência de riscos para o consumidor e meio ambiente, mediante 
Regulamentos Técnicos baseados em normas internacionais. 
(Barreira legalmente permitida).

� Inovação continuada



Como ficam as MPMEs nesse cenário?

� As MPMEs, assim como as grandes empresas,  
precisam ter produtos que  ofereçam:

� qualidade, 
� preços competitivos, 
� obediência a prazos de entrega, 
� atendimento  às exigências técnicas do mercado 

nacional e de países importadores, e
� inovação  continuada 



Preparar empresa inclui TECNOLOGIA e 
INOVAÇÃO 

Dois Programas com subsídios, operados pelo IPT :

� Extensão Tecnológica
• Programa de Apoio Tecnológico às MPMEs -

SDECTI
• Sibratec – Sistema Brasileiro de Tecnologia –

MCTIC/Finep

� Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
• Embrapii – Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação  - MCTIC e MEC



1. Programa de Apoio Tecnológico às MPMEs

� PPA 2014  - 2019 (Orçamento do Estado) 
� Atendimentos às empresas com subsídio financeiro não 

reembolsável e pequena contrapartida  pela empresa atendida

� Média empresa: faturamento < R$90 milhões/ano

� Financiadora: SDECTI

� Operacionalização pelo IPT, de forma ágil e desburocratizada

� Contrato individual entre IPT e a empresa

Extensão Tecnológica: Programa e 
Recursos do Governo do Estado de SP



2. Rede Paulista do Sibratec – extensão para 
MPMEs

2. Rede Paulista do Sibratec – extensão para 
MPMEs

Extensão tecnológica: Programa e 
Recursos do Governo Federal

� Financiadora: Finep/ MCTIC 

� Entidades executoras : IPT e CTI

� Operacionalização, modalidades de atendimentos 
subsidiados  e critérios iguais ao Programa do Estado

� Convênio Finep/IPT:    até final de  2018 



Modalidades de Atendimento de Extensão 
Tecnológica   

� PROGEX – Adequação de produto para o mercado
externo

� PRUMO – Projeto Unidades Móveis

� QUALIMINT – Qualificação de Produtos  para o  
Mercado Interno

� GESPRO – Gestão do Processo Produtivo

� PROLIMP – Produção mais  limpa

*** Mesmo padrão de apoio financeiro (GESP e GF)



PROGEX – Programa de Apoio Tecnológico à Exportação

Programa de apoio tecnológico para adaptar
um produto às exigências de mercado
externo definido, quanto à:

� Atendimento às normas  técnicas 
internacionais

� Qualificação técnica para certificações 
internacionais (superação de exigências 
técnicas )

� Adequação de embalagem

� Redução de custos

� Design

Setores atendidos: praticamente todos



Principais características do PROGEX

Critérios para seleção de empresas

Produto definido

Mercado definido

Posicionamento do empresário face à exportação

Resultados práticos

Aferíveis em curto/médio espaço de tempo



Cardal
Aquecedor Elétrico 

de Água

Sforplast
Buchas Plásticas de fixação

BR Goods
Divisórias de  Leito 

Hospitalar

Impercap
Aparelho para sauna

Exemplos de atendimentos do 
PROGEX - Show Room



QUALIMINT - Qualificação do Produto 
para o Mercado Interno



Adequação de produtos para o mercado  
interno

� Atender aos diferentes níveis de exigências para a 
comercialização de produtos no País

Agências reguladoras (Anvisa, Anatel, etc.)
Certificação Nacional (INMETRO)

� Exigências legais

� Exigências de grandes clientes
Petrobras, Embraer, Ind. Automobilística, Siemens, Alstom, 

etc. (características de qualidade e  desempenho específicos)

� Exigências de clientes (mercado  em geral)
Atendimento às normas ABNT
Preços mais competitivos
Embalagens
Design
outros



Exemplos de atendimentos do 
QUALIMINT - Show Room

Eletrofitas
Fita elétrica para 

instalações elétricas 

Inflajak
Jaqueta com air bag



GESPRO – Gestão do Processo Produtivo



Gestão do processo produtivo

� Ações voltadas às questões que envolvam fluxo de 
processos produtivos

� Esta modalidade não contempla técnicas de fabricação 
e sim  o  gerenciamento dos insumos, materiais, 
métodos e outros recursos  que envolvam a produção 
em termos de melhoria da capacidade produtiva

� Ações preliminares ou complementares à aplicação das 
demais modalidades  de atendimento tecnológico

� Parceria com o IMT – Instituto Mauá de Tecnologia 



� Projeto piloto com 13 empresas de transformados
plásticos da região da Grande São Paulo,
objetivando aumento da produtividade e/ou
redução de custos.

� Projeto piloto sendo executado no âmbito do
PICPLAST- Plano de Incentivo à cadeia do
Plástico, coordenado pela Braskem e Abiplast.

� A modalidade de atendimento é a Gestão da
Produção – GESPRO, com contrapartida paga
pela Braskem.

I



Aplicação contínua de ação econômica, ambiental e 
tecnológica integrados aos processos e produtos de uma 
empresa, objetivando:

� Aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, 
água e energia;

� Minimizar geração de resíduos e promover reciclagem de
resíduos gerados (emissão, efluentes e resíduos sólidos),
com benefícios ambientais e econômicos. (UNIDO)

� Atendimento às Diretivas/Regulamentos Ambientais

PROLIMP – Produção mais  limpa



Reaproveitamento de 
100% das rebarbas 

(resíduos) de 
vulcanização de 

artefatos de borracha 

Exemplos de atendimento do 
PROLIMP

Desenvolvimento de  formulações
de cera ecológica para

prancha de surf



PRUMO – Projeto Unidades Móveis



Prumo

As UM, operadas por um engenheiro e 
um técnico, vão até o chão de fábrica, 
para resolver, in loco, os problemas 
tecnológicos da empresa, quanto  às  
matérias-primas, processos e produtos 
acabados.

UM – Unidades Móveis 

Veículos dotados de equipamentos 
laboratoriais portáteis dedicados a 
setores específicos. .



Exemplos de atendimentos

PRUMO PLÁSTICO e BORRACHA 



Exemplos de atendimentos do 
PRUMO - Show Room

ASW
Espaçador para uso em   rede 

de distribuição de energia 
elétrica

Hammer 
Seringas em PP para aplicações 

Veterinárias

Rewood
Madeira plástica  Sforplast

Bucha de fixação



Depoimento de empresário

Sr. Carlos Eduardo Mazzoni Ristum 



Embrapii – Empresa Brasileira de Pesquisa 

e Inovação (P&D&I)



Embrapii

� OS desde 2013, tendo como gestor o MCTIC e 
como instituição interveniente o MEC

� Missão: Contribuir para o desenvolvimento de 
inovação da indústria brasileira (MG) com apoio 
dos Institutos de pesquisas selecionados em 
suas áreas de competência

� Modelo de financiamento 33%Embrapii, 20 % 
Instituição de Pesquisa e 47%  a indústria   



Embrapii – Sebrae Nacional

� Embrapii / Sebrae/Na – pagamento de parte da 
contrapartida dos Microempreendedores Individuais- MEIs 
e  Micro e Pequenas Empresas- MPEs, 

� Duas modalidades de projetos de P,D&I:

� Desenvolvimento tecnológico - projetos desenvolvidos em 
parceria com uma única microempresa, empresa de 
pequeno porte, microempreendedor individual ou 
startups.

� Encadeamento tecnológico - projetos desenvolvidos em 
parceria com microempreendedor individual, startups, 
microempresas e empresas de pequeno porte e média ou 
grande empresa da cadeia produtiva.



Embrapii – Sebrae Nacional

�Financiamento:

�Projetos de Desenvolvimento Tecnológico:
� Aporte financeiro do SEBRAE será de até 

70% da contraparte do MEI e da MPE no 
projeto;

� Valor máximo aportado pelo SEBRAE, por 
projeto: R$ 210.000,00.



Embrapii – Sebrae Nacional

�Financiamento:

� Projetos de Encadeamento Tecnológico:
� Aporte financeiro do SEBRAE será de até 

80% da contraparte do MEI e da MPE no 
projeto;

� Valor máximo aportado pelo SEBRAE, por 
projeto: R$ 300.000,00

� O aporte financeiro da média e grande 
empresa, parceira no projeto, não pode ser 
inferior a 10% do valor total do projeto.



FINANCIAMENTOS
EMBRAPII - SEBRAE

1. 41

1. MODELO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
� ARRANJO 1

SEBRAE 70% DA CONTRAPARTIDA 
DA PEQUENA EMPRESA (LIMITE 
R$ 210 MIL)

PEQUENA EMPRESA = MPE; MEI; STARTUP PELO CRITÉRIO 
SEBRAE

Parte Valor
Embrapii 33.000,00
MPE 14.000,00
Sebrae 33.000,00
IPT 20.000,00
TOTAL 100.000,00

33%

14%
33%

20% Embrapii

MPE

Sebrae

IPT



2. MODELO DE ENCADEAMENTO TECNOLÓGICO

� ARRANJO 2

SEBRAE 80% DA CONTRAPARTIDA DA 
PEQUENA EMPRESA (LIMITE R$ 300 MIL)

GRANDE EMPRESA NO MÍNIMO 10%

PEQUENA EMPRESA = MPE; MEI; STARTUP PELO CRITÉRIO 
SEBRAE

Parte Valor
Embrapii 66.000,00
MPE 14.000,00

MGE 20.000,00
Sebrae 60.000,00
IPT 40.000,00
TOTAL 200.000,00

33%

7%

10%

30%

20%
Embrapii

MPE

MGE

Sebrae

IPT

EMBRAPII - SEBRAE

FINANCIAMENTOS



Embrapii –Sebrae 

�Áreas de competência do IPT:

� Novos materiais: 
� Cerâmicos
� Metálicos 
� Compósitos
� Nano partículas

� Biotecnologia



OBRIGADA !

Contato:

Mari T. Katayama
e-mail: katayama@ipt.br
tel:  (11) 3767-4204


