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5ª Chamada de Propostas

PIPE/PAPPE Subvenção Fase III

São Paulo, 23 de agosto de 2017



Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para 

Inovação na Pequena Empresa

 Objetivo: apresentar o programa PIPE/PAPPE à

comunidade de usuários, destacando os seus

conceitos e propósitos, a sua metodologia e o

processo de avaliação, facilitando o acesso dos

interessados, esclarecendo as suas dúvidas e

oferecendo-lhes as melhores condições para a

apresentação de propostas bem estruturadas e

contendo todas as informações necessárias para

uma tramitação ágil
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Agenda da reunião

 Apresentação

1. Palavra da Diretoria Científica da FAPESP

2. A equipe do PIPE: Coordenadores, Gerente de Área,

Gerente-Adjunto, Célula

3. Apresentação da FAPESP e do programa PIPE e

PAPPE

4. Informações sobre o protocolo e a documentação

5. Informações sobre a auditoria dos processos

6. Informações sobre a tramitação das propostas e

entrevistas
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Agenda da reunião

 Apresentação

8. Dificuldades do julgamento e as principais razões para

não aprovação

9. O andamento: relatórios, acompanhamento, visitas

técnicas e relatórios posteriores à conclusão do projeto de

pesquisa tecnológica

10.Dúvidas Frequentes

 Apresentação de empresa: FINAMAC

 Dúvidas dos participantes
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A FAPESP

 Missão: apoiar a pesquisa no ESP em
todas as áreas do conhecimento
– Início em 1962

 ESP destina 1% da receita tributária à
FAPESP

 Todas as propostas avaliadas por pares
(10.000 solicitantes/26.000 propostas em
2014)
– Tempo médio para decisão – 65 dias

5



A FAPESP

 Orçamento anual: ~ 1,2 bilhões

– Bolsas (IC, MS, DR, PD, outras)
– Pesquisa Acadêmica (CEPIDs, Temáticos, JP, APR)
– Parceria Universidade-Indústria: Microsoft, Agilent,

Braskem, Oxiteno, SABESP, VALE, Natura, Petrobrás,

Embraer, Padtec, Biolab, Cristalia, Whirlpool, Boeing ,

GSK, BP, BG, PSA (Peugeot-Citröen), ...

– Pesquisa em Pequena Empresa: 1.652 auxílios
(quase um PIPE concedido por dia útil em 2016)

– Centros de Pesquisa em Engenharia: PSA, GSK,
Natura, BG/SHELL, STATOIL (em negociação)
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Comparação do dispêndio em P&D no 

Estado de SP com outros países – 2013

Fapesp – Indicadores de CT&I 7



Participação de empresas no 

dispêndio total em P&D – 2013

Fapesp – Indicadores de CT&I 8
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Pesquisa Inovativa na Pequena

Empresa: PIPE

 Lançado em 1997

 Objetivo
– Apoiar o desenvolvimento de pesquisa científica e/ou 

tecnológica, a ser executada em pequenas empresas 
sediadas no Estado de São Paulo, que tenham bom 
potencial de retorno comercial ou social

• Aumento da competitividade da empresa

• Estimular a criação de “cultura de inovação
permanente” e de postos de trabalho de 
pesquisadores nas empresas
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 Estudo de viabilidade

 Recursos por projeto =  R$ 200.000 

(inclusive bolsas, mas não RT e BC)

 Possibilidade de sub-contratar até 1/3 do 

esforço, inclusive consultoria

 Duração de 9 meses

FASE I

Pesquisa Inovativa na Pequena

Empresa: PIPE
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Pesquisa Inovativa na Pequena

Empresa: PIPE

 Realização do projeto

 Recursos até R$ 1.000.000 (inclusive 

bolsas, mas não RT e BC)

 Sub-contratar até 1/2 do esforço, 

inclusive consultoria

 Duração de até 2 anos

FASE II
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Pesquisa Inovativa na Pequena

Empresa: PIPE

 Desenvolvimento e comercialização 

pioneira do produto

 Não financiada pela FAPESP

 Parcerias FINEP (PAPPE), BNDES e 

Empresas de Capital de Risco

FASE III



Pesquisa e desenvolvimento 

experimental (P&D)

“Pesquisa e desenvolvimento experimental 

(P&D) compreendem trabalho criativo

realizado em base sistemática com o 

objetivo de ampliar o estoque de 

conhecimento, incluindo conhecimento do 

homem, cultura e sociedade, e o uso desse

estoque de conhecimento para divisar

novas aplicações”

Fonte: FRASCATI MANUAL 2002 – ISBN 92-64-19903-9 – © OECD 2002 13



PIPE FAPESP: 1169 empresas apoiadas

1 de 3



PIPE FAPESP: 1169 empresas apoiadas

2 de 3



PIPE FAPESP: 1169 empresas apoiadas

3 de 3



Unicamp start-ups: 

434 empresas, >21.000 empregos, 

receitas anuais R$ 3 bilhões
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Relação Pesquisa-Inovação

 “Research is the transformation of money

into knowledge. Innovation is the

transformation of knowledge into money”

Geoffrey Nicholson, former research and

development director at 3M
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Pesquisa Inovativa na Pequena

Empresa: PIPE/PAPPE Fase III
OBJETIVO

Apoiar, por meio de recursos não reembolsáveis do MCTI/FINEP/FNDCT, o

desenvolvimento por empresas paulistas de produtos, processos e serviços

inovadores. Este Edital oferece recursos para apoio a atividade de pesquisa

científica e/ou tecnológica para empresas que tenham conduzido pesquisas no

passado que resultaram em novas tecnologias, processos, ou produtos

inovadores no âmbito de projetos financiados pelo PIPE Fase 1, Fase 2 ou em

projetos equivalentes conduzidos com recursos próprios ou de outras fontes.

O presente edital, de Fase 3, contemplará projetos que pretendam desenvolver

processos e serviços inovadores para que os produtos resultantes das pesquisas

anteriores possam ser efetivamente inseridos no mercado.
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QUEM PODE PARTICIPAR

 Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Pequenas Empresas brasileiras, sediadas 

no Estado de São Paulo, constituídas e ativas, no mínimo, doze meses antes ao 

lançamento do Edital

 Tenha obtido registro na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

(RCPJ) do Estado de São Paulo há no mínimo 12 meses antes do lançamento do edital;

 Tenha objeto social que contemple atividade compatível com a que será desempenhada 

no projeto;

 Tenha sede no Estado de São Paulo e realize a pesquisa no Estado de São Paulo;

 Demonstre contrapartida economicamente mensurável em itens de despesa 

relacionados com a execução de atividades de P&D, os quais devem ser descritos no 

projeto.
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 O Pesquisador Responsável deverá dedicar um mínimo de 30 horas semanais

à execução da pesquisa.

 O Pesquisador Responsável poderá ser um dos sócios da empresa ou um

empregado:

a) Se o Pesquisador Responsável for empregado da proponente, deverá ser

apresentada cópia do contrato de trabalho ou cópia da Carteira Nacional de

Trabalho e Previdência Social.

b) Se o Pesquisador Responsável for sócio cotista ou sócio administrador da

empresa, deverá ser apresentado cópia do contrato social.
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Itens Financiáveis

Material de Consumo: itens de uso exclusivo no projeto de

pesquisa e que apresentem pouca durabilidade ou consumo

rápido (exemplos: reagentes, vidraria, plásticos, etc.);

Serviços de terceiros: somente os do tipo especializado e de curta

duração, não podendo ultrapassar 50% do valor total.

Despesas de transporte e diárias no país, quando necessários

para pesquisa de campo.
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 Salários são despesas passíveis de serem financiados com os recursos da

Subvenção Econômica. Poderão ser solicitados salários de pesquisadores e

pessoal técnico. Devem ser incluídos na alínea “Serviços de Terceiros” no

SAGE.

 Recursos associados ao desenvolvimento do produto tais como certificação e

adequação às normas técnicas nacionais e internacionais, design e marketing.

 Recursos associados à apresentação do produto em feiras técnicas de

reconhecida importância. A proposta deverá especificar qual a feira em que a

participação se dará. A concessão explicitará qual evento foi considerado

aprovado. No relatório científico deverá ser enviada confirmação de

apresentação do produto bem como uma análise crítica da importância desta

apresentação para o sucesso comercial do produto.



 Preenchimento do formulário
• Empresa.

• Beneficiário/Responsável.

Impedimentos à autuação
Documentos faltantes ou inadequados
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 Documentação completa.
• Documentos de habilitação fiscal.

Impedimentos à autuação
Documentos faltantes ou inadequados
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 Planilha de orçamento detalhada e justificada.
• Qualificação de consultores e empresas subcontratadas.

Impedimentos à autuação
Documentos faltantes ou inadequados
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 Fase III

– Anexar em Outros documentos:

• Plano de negócio

• Descrição sobre a realização da Fase I e da Fase II

Impedimentos à autuação
Documentos faltantes ou inadequados
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 Preenchimento do formulário

• Botões Validar e Submeter

Impedimentos à autuação
Documentos faltantes ou inadequados
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Uso dos Recursos e Prestação 

de Contas
 Principais itens:

– Cotação de preços em no mínimo 3 fornecedores (acima de 10 sal.

mínimos);

– Regularidade do fornecedor junto aos cadastros fiscais públicos Sintegra e

Receita Federal e obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica;

– Emissão de documentos:

1) Aquisição de bens de pesquisa (Material de Consumo): em nome da

Empresa;

2) Contratação de serviços de Terceiros, Despesas com Transportes e

Diárias: em nome da Empresa;
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 Documentação insuficiente

– Documentos faltantes ou inadequados

 Projeto deficiente ou inadequado

– Não possui um desafio propriamente dito

– Projeto não consegue comunicar de modo claro o seu 

objeto e sua metodologia

– Não possui características de Fase III

Principais razões para não aprovação

30



 Equipe incompatível

– Pesquisador não preenche os requisitos

– Faltam competências específicas na equipe

 Pesquisa + Empreendimento

– Pesquisa sem aplicação

Principais razões para não aprovação
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RECURSO ADMINISTRATIVO

 Após as etapas de enquadramento e de divulgação do resultado da

homologação pela Diretoria da FAPESP, eventual recurso aos resultados

divulgados deverá ser submetido na plataforma SAGe, em formulário

específico.

 O recurso deverá obedecer aos requisitos da Lei nº 10.177/1998 do Estado

de São Paulo. No texto do pedido de recurso, não serão aceitas

informações adicionais de qualquer natureza que modifiquem a proposta

original.

 O prazo para submissão do recurso é de até 10 dias corridos, a contar da data

de divulgação do resultado de cada etapa na página eletrônica da FAPESP.



O andamento

 Relatórios das fases 1, 2 e 3

 Acompanhamento, visitas técnicas

 Relatórios finais (RC e RDE)
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Dúvidas Frequentes –

não habilitação da proposta

 Preencher campo de equipe e não

apresentar súmulas de todos os

pesquisadores inseridos na equipe

 Apresentar súmulas de pesquisadores

não incluídos na equipe

 Apresentar súmulas em formato errado



Dúvidas Frequentes –

não habilitação da proposta

 Apresentar súmulas em campo errado

 Não apresentar qualificação de 

prestadores de serviços

 Propostas com Pesquisador 

Responsável em débito com a FAPESP 

há mais de 60 (sessenta) dias não 

serão habilitadas para análise.
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Dúvidas Frequentes –

não enquadramento

 Registro da empresa posterior a 10/07/2016 – verificar data no CNPJ

 Empresa inativa em 2016 (considera-se pessoa jurídica INATIVA aquela 
que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não-operacional, 
patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de 
capitais, durante todo o ano calendário) – verificar Declaração de IRPJ ;

 Tenha objeto social que contemple atividade compatível com a que será 
desempenhada no projeto – verificar contrato social;

 Carga horária inferior a mínima exigida pelo edital;

 Orçamento superior ao limite do edital;

 Não observância dos limites do edital quanto a salários e ST;

 Não apresentação de contrapartida economicamente mensurável em itens 
de despesa relacionados com a execução de atividades de P&D, os quais 
devem ser descritos no projeto 

 PR deve ser sócio ou empregado da empresa – comprovação através do 
Contrato Social ou Cópia da CNTPS

 Faturamento em 2016 superior a R$10,5 milhões – verificar DRE



Dúvidas Frequentes - denegação

 Não tenha sede no Estado de São Paulo 

e não comprove que realiza a pesquisa 

no Estado de São Paulo –

será verificado em visita;

 Não garanta o oferecimento de condições 

adequadas ao desenvolvimento comercial 

e industrial dos produtos (FASE 3) –

será verificado em visita.



Dúvidas Frequentes –

Uso dos recursos

 Material de Consumo

 Serviços de terceiros – até 50% do valor total do 

projeto

– apresentar documentação descrevendo as 

qualificações do prestador de serviço

(Não apresentação implica em não habilitação 

da proposta).

 Salários – até 50% do valor total do projeto

 Transporte e diárias



Dúvidas Frequentes - Salários

 Para o item salários, são financiados :

– Vencimentos e Vantagens Fixas – salários, incluindo 13º, adicional 
de férias e salários de estagiários. 

– Obrigações Patronais – são obrigações trabalhistas das empresas 
dispostas em leis, tais como: Previdência Social, Vale Transporte, 
FGTS. os encargos sociais (obrigações patronais). 

Os percentuais máximos autorizados são:

• Previdência Social = 20%

• Sesi/Sesc = 1,5%

• Senai/Senac = 1%

• Incra = 0,2%

• Salário Educação = 2,5%

• FGTS = 8%

• Seguro Acidente de Trabalho = 3%

• Sebrae = 0,6



Dúvidas Frequentes - Salários

 Não são financiáveis:

– despesas com seguros de vida, 

– participação nos lucros e resultados (PLR), 

– auxílio educação, ticket alimentação ou refeição 

– pró-labore. 

 Despesas com encargos trabalhistas são passíveis de

cobertura apenas após seu efetivo pagamento. Não serão

aceitas provisões de férias e 13º salário.

 Na planilha, deve ser lançado o valor com a previsão dos

encargos.
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Dúvidas Frequentes - Salários

 Apenas pesquisadores que constem na

planilha de equipe podem receber

salários

 Sócio não é empregado e não pode

receber remuneração com recursos do

projeto.

– Pró-labore dos sócios SEMPRE será 

considerado contrapartida da empresa.



Pagamentos a servidores públicos

 São vedados pagamentos por serviços de

consultoria ou assistência técnica, bem

como passagens e diárias feitas a militar,

servidor ou empregado público integrante

do quadro de pessoal da administração

pública, direta ou indireta
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 Manual da Subvenção

http://download.finep.gov.br/manuais/manual

Subvencao2010.pdf
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http://download.finep.gov.br/manuais/manualSubvencao2010.pdf

