
 
 

 
   

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS 

PROGRAMA ECOUNI INOVA – UNISOL BRASIL 
 

 O Programa ECOUNI INOVA, parceria da UNISOL BRASIL com o SEBRAE Nacional, 

destina-se ao custeio de consultorias técnicas voltadas para a inovação dos processos produtivos, de 

gestão e de produtos, privilegiando o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias sociais, com 

o objetivo de gerar maior valor agregado aos produtos e serviços da economia solidária, bem como 

promover melhores condições de participação no mercado pelos empreendimentos solidários filiados. 

Com este programa, a UNISOL Brasil e o SEBRAE Nacional, reafirmam seu compromisso de 

fomento e estímulo ao desenvolvimento do empreendedorismo auto gestionário como instrumento de 

avanço social e econômico do país, estimulando a geração de renda, trabalho e aumento da 

participação dos menos favorecidos na riqueza produzida e, em última instância, o desenvolvimento 

da cidadania. 

A UNISOL BRASIL convida a todos seus empreendimentos filiados a participarem do 

processo de seleção, dentro das condições estabelecidas por este instrumento. 

 

CAPÍTULO I 
Dos Objetivos Gerais e específicos 

 
Art. 1º - O Programa ECOUNI INOVA tem por objetivo geral contribuir para o fortalecimento dos 
micros e pequenos empreendimentos da economia solidária – EES, por meio do financiamento de 
projetos de consultorias técnicas que viabilizem a introdução de inovações nos processos produtivos, 
organizacionais, de marketing e a criação de novos produtos, que tenham como fim o maior valor 
agregado e melhores condições de participação no mercado pelos empreendimentos regularmente 
filiados à UNISOL BRASIL. 
 
Art. 2º - São objetivos específicos do programa: 

 Desenvolver a cultura do empreendedorismo e da autogestão; 

 Incorporar o uso de novas tecnologias na busca da melhoria da qualidade, diversidade, 
competitividade e rentabilidade dos produtos e serviços gerados pelos EES; 

 Promover o desenvolvimento de tecnologias sociais e de inovação; 

 Promover a estruturação e o desenvolvimento de arranjos produtivos formados por micros e 
pequenos empreendimentos auto gestionários; 

 Potencializar o acesso dos EES a novos mercados; e 

 Desenvolver e estruturar o conceito de novos negócios, com a incorporação de inovações 
tecnológicas, estratégias de marketing e maior valor agregado. 

 

CAPÍTULO II 
Dos participantes 

 
Art. 3º - Os projetos destinam-se, exclusivamente, aos empreendimentos da economia solidária 
filiados à UNISOL BRASIL. 

§ 1º: os empreendimentos deverão estar filiados a UNISOL BRASIL até 30 (trinta) dias da data limite 
de inscrição. 

Art. 4º - Poderão apresentar projetos os próprios beneficiários, ou ainda outras instituições desde que 
o beneficiário direto, e exclusivo, cumpra os requisitos do Artigo 3º e ateste o projeto. 



 
 

 
   
 

§ Único – Todos os proponentes e beneficiários deverão possuir personalidade jurídica (CNPJ) e 
estar em dia com suas obrigações cíveis e tributárias. 

Art. 5º - Qualquer participante poderá enviar quantos projetos desejar e a aprovação de 01 (um) ou 
mais projetos ficará sujeito aos critérios estabelecidos por este instrumento. 
 

§ 1º – o resultado do presente Edital terá caráter classificatório. 

 
§ 2º - somente serão aceitos projetos que tenham como objetivo o desenvolvimento de consultorias 
voltadas para a inovação, conforme disposto no Art.1. 
 
Art. 6º - É vedada a concessão de apoio para projetos:  

a) De pessoas físicas, de beneficiários informais ou em desacordo com este edital; 

b) Para o financiamento de obras de infraestrutura; aquisição de terrenos e/ou imóveis, 
máquinas, equipamentos e insumos; capital de giro; pagamento de dívidas e/ou 
obrigações; 

c) Que infrinjam a legislação vigente ou que prejudiquem a imagem da UNISOL 
BRASIL, seus parceiros e da economia solidária; 

d) Que caracterizem preconceito de raça, cor, opção sexual, religião, classe social ou 
credo; 

e) Que causem ou possam vir a causar impacto negativo ao meio ambiente; 

f) Que beneficie empreendimentos não filiados ou com pendências junto a UNISOL 
BRASIL. 

Parágrafo Único – Qualquer projeto contemplado que, durante seu desenvolvimento, infrinja os 
pressupostos deste edital, ou ainda, mesmo que por qualquer razão, não finalize as ações previstas, 
caberá a UNISOL BRASIL se valer de todos os meios extrajudiciais e judiciais, objetivando o 
ressarcimento das quantias eventualmente disponibilizadas. 

 
CAPÍTULO III 

Dos Critérios para Apresentação dos Projetos 

Art. 7º - Os projetos serão expressamente de custeio e se disponibilizarão para a realização de 
consultorias técnicas, as quais deverão produzir, medir e indicar crescimento produtivo, econômico 
e/ou social dos beneficiários, mediante a introdução de instrumentos, rotinas, processos e técnicas 
inovadoras. 

Art. 8º Poderão ser inscritos somente projetos de participantes descritos no Capítulo II e nas 
categorias a seguir:  

I. Inovação de Produtos:  

Introdução de um produto ou serviço novo ou significativamente melhorado no que 
concerne a suas características ou usos originais. 

Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e 
materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. 

II. Inovação de Processos:  

Implementação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente 
melhorado. 

Incluem-se mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. 

III. Inovação Organizacional: 

Implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios, de gestão, 
ou ainda na reorganização do seu local de trabalho e em suas relações externas, que 



 
 

 
   

propiciem aos empreendimentos melhores condições de competitividade e o acesso à 
novos mercados. 

 

IV. Inovação de Marketing 

Implementação de um novo método de marketing com mudanças significativas na 
concepção e/ou apresentação do produto (design), no posicionamento do produto, em 
sua promoção ou na fixação de preços. 

Parágrafo Único - O requisito mínimo para se definir uma inovação é a introdução de instrumentos 
e/ou técnicas que promovam alterações nos processos produtivos, comerciais e/ou gestão, ou ainda 
o melhoramento/desenvolvimento de novos produtos, que propiciem aos empreendimentos melhores 
condições de participação no mercado, a geração de maior valor agregado e renda. Para maiores 
detalhes sobre os conceitos, consultar o Anexo I ou entrar no site unisol.coop. 

Art. 9º - Os projetos devem ser apresentados, obrigatoriamente, no Formato de Formulário de 
Inscrição de Projeto que consta no site unisol.coop/projetoinova, de forma que os objetivos 
estejam claros e passíveis de controle e acompanhamento dos resultados.  

§ 1º - A inscrição do projeto será somente via internet, conforme instruções no Capítulo V.  

§ 2º - Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, a inclusão de documentos e/ou anexos para compor 
o Formulário de Inscrição de Projeto, diferente do previsto nestas instruções ou após o encerramento 
do prazo de publicação neste Edital.  

§ 3º - A correção de eventuais erros deverá ser feita somente via internet, através de uma nova 
inscrição do mesmo projeto, dentro dos prazos estipulados. 

§ 4º - Os projetos poderão ser apresentados pelos próprios empreendimentos beneficiários, ou ainda 
por terceiros, desde que atestados pelos beneficiários, conforme indicado no Art.4. 

§ 5º - Os projetos deverão, obrigatoriamente, apresentar no mínimo 03 (três) propostas orçamentárias 
de prestadores de serviços diferentes e legalmente constituídos e habilitados, indicando a quantidade 
de horas de consultorias técnicas por produtos, valor unitário em Reais (R$) da hora técnica e o valor 
total em Reais (R$) da consultoria. 

§ 6º - Os projetos devem apresentar custos razoáveis e compatíveis com o mercado, ficando a critério 
da UNISOL BRASIL exigir a comprovação dos mesmos, ou ainda, realizar novas pesquisas junto ao 
mercado. 

§ 7º - O simples recebimento e/ou classificação dos projetos não obriga, em nenhuma hipótese, a 
efetivação da contratação dos prestadores de serviços apresentados, ou ainda a realização parcial ou 
total do projeto pela UNISOL BRASIL. 

Art. 10º - Caberá a UNISOL BRASIL a contratação dos prestadores de serviços para a realização dos 
projetos selecionados, nos termos e condições definidos neste Edital e dentro dos limites 
orçamentários previstos em convênios. 

§ 1º - Os prestadores de serviços constantes nos projetos apresentados devem ter ampla e 
reconhecida experiência do objeto proposto, com valores exequíveis e com suas obrigações cíveis e 
tributárias em dia. 

§ 2º - Fica desde já estabelecido que a UNISOL, para efeito dos projetos apresentados, não fica 
obrigada, sob nenhuma hipótese, a contratar os prestadores de serviços ali indicados, desde que se 
julgue ineficaz ou com preços abusivos, ou ainda em desconformidade com os requisitos deste edital, 
podendo para tanto recorrer a outros prestadores de serviços do mercado. 

§ 3º - É da competência exclusiva da UNISOL BRASIL todo o processo seletivo: desde o objeto, a 
aceitação dos valores e a realização parcial ou total do projeto.  

§ 4º - O valor máximo de custeio para cada projeto é de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

§ 5º - O projeto pré-selecionado poderá ser apoiado no valor total ou parcial, até os limites definidos 
no parágrafo 4º deste artigo. 
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§ 6º - Caso o valor máximo financiável definido por este edital não corresponda ao total apresentado 
pelo projeto, o empreendimento beneficiário deverá indicar e comprovar como será custeada a parte 
restante à conclusão deste. 

§ 7º - Os projetos não contemplados em sua totalidade, por este edital, poderão ser custeados com 
recursos próprios ou ainda obter apoio complementar de outras fontes, desde que não sejam 
oriundos do Tesouro Nacional e que não firam os códigos morais e éticos estabelecidos.   

Art. 11º - Os projetos devem apresentar cronograma de execução, sendo que não poderão 

ultrapassar o mês de outubro de 2015. 

Parágrafo Único - Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, projetos com duração superior a 4 
(quatro) meses. 

Art. 12º - A simples participação neste processo seletivo caracteriza, por parte do proponente, o 
conhecimento e a aceitação de todas as condições impostas neste instrumento, não cabendo a 
qualquer tempo ou motivo, reclamações posteriores ou ainda justificar quaisquer erros ou 
divergências encontradas na apresentação do projeto.  

§ 1º - Não será aceita, em nenhuma hipótese, a entrega do projeto de forma diferente do previsto 
nas instruções estabelecidas neste Edital.  

§ 2º - A não observância de quaisquer de suas disposições poderá levar à desclassificação do 
projeto, independentemente dos motivos que possam ser alegados.  

Art. 13º - É de responsabilidade do participante certificar-se, periodicamente, quanto à emissão de 
eventuais avisos, aditamentos e/ou esclarecimentos sobre este Edital, os quais serão disponibilizados 
no site unisol.coop. É importante que o participante acesse constantemente o site após a 
inscrição do projeto.  

Art. 14º - Os direitos autorais relativos a estudos, relatórios, fotos, vídeos e outros produtos 
intelectuais afins ao projeto e nele utilizados, serão considerados propriedade dos empreendimentos 
beneficiários, não cabendo nenhum outro tipo de remuneração além do contratado com o profissional 
para o desenvolvimento. 

Parágrafo Único - A UNISOL BRASIL reserva-se o direito de utilizar essas obras, no todo ou em 
parte, na divulgação das ações por ela realizadas, do programa e na disseminação dos métodos e 
estratégias empregados no projeto. 

Art. 15º - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Executiva do Programa, 
previamente nomeada pela direção executiva da UNISOL BRASIL. 

 

CAPÍTULO IV 
Da contrapartida 

Art. 16º - O Programa está destinado a financiar consultorias para projetos de inovação, sendo por 
conta dos empreendimentos os outros investimentos necessários para a efetiva implementação das 
mesmas. Estes investimentos irão compor a contrapartida, não sendo exigida uma quantia especifica 
em relação ao montante recebido pelo projeto.  

§ 1º - Serão analisadas as consistências das contrapartidas apresentadas nos projeto. 

§ 2º - Contrapartida economicamente mensurável: Contrapartida constituída de bens e serviços 
vinculados a proponente ou parceiros, e, colocados diretamente à disposição do projeto, tais como: 
acompanhamento técnico; serviço de profissional com ou sem vínculo disponibilizado para a 
execução direta do projeto (consultorias, estudos, análises, registros); ou, disponibilização de bens 
móveis e imóveis, tais como: equipamentos, matérias primas e infraestrutura física ou de logística. 

Art. 17º - Para a comprovação da contrapartida econômica o Beneficiário deverá apresentar os 
seguintes documentos: 

 Quando decorrente da dedicação de funcionário, permanente ou temporário, declaração 
emitida pelo departamento de recursos humanos ou pelo departamento a que está vinculado, 
com especificação da carga horária, do vínculo funcional e tempo dedicado ao projeto, 
mencionando valor proporcional;  
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 Quando da utilização de equipamentos, matéria prima e material permanente, declaração do 
setor de patrimônio e apresentação das notas fiscais, acompanhadas de memória de cálculo 
utilizada para obtenção dos valores, na hipótese de utilização parcial; 

 A aquisição de produtos ou serviços sobre os quais incidir tributação deve ser comprovada 
por nota fiscal, com as seguintes formalidades:  

- Os documentos de despesa apresentados deverão ser originais e emitidos em nome 
da proponente, contendo obrigatoriamente, data de emissão, descrição detalhada dos 
materiais, bens ou serviços adquiridos e contratados, sem rasuras.  

- Na impossibilidade dos documentos de despesas serem identificados 
automaticamente com as informações acima indicadas, essas informações deverão 
constar em outros espaços do documento fiscal.  

§ 1º - A contrapartida deverá ter aplicação comprovada no mesmo processo de prestação de contas 
dos recursos transferidos pela concedente, sujeitando-se às mesmas normas de análise e prestação 
de contas. 

§ 2º - O empreendimento deverá indicar a forma de aferição do valor correspondente em 
conformidade com os valores praticados no mercado, comprovado por meio de (3) três orçamentos. 

 

CAPÍTULO V 
Da Inscrição – Fase I 

Art. 18º - O processo de inscrição consiste, obrigatoriamente, no preenchimento do Formulário de 
Inscrição de Projeto, exclusivo no link unisol.coop/projetoinova, conforme descrito no parágrafo a 

seguir, o qual deve ser enviado até às 23h59min do dia 30 de maio de 2015.  

§ 1º - Orientações para efetivar a Inscrição do PROJETO:  

1º - Entrar no link unisol.coop/projetoinova para ter acesso ao formulário de inscrição;  

2º - Com o formulário preenchido em sua totalidade, em uma única vez, siga os passos 

indicados na página para envio e aguarde confirmação.  

§ 2º - A comunicação, bem como o esclarecimento de informações ou divulgação do resultado, entre 
UNISOL BRASIL e os participantes no período de inscrição dos projetos será apenas via e-mail 
eletrônico por meio do endereço: inova@unisolbrasil.org.br 

§ 3º - Em hipótese nenhuma serão aceitas inscrições de projetos fora do prazo e/ou encaminhados 
através dos Correios ou qualquer outro meio diferente do previsto neste Edital, preservando-se o 
princípio da ampla publicidade, de modo que se diverso, esses projetos serão considerados 
desclassificados do processo de seleção. 

§ 4º - No Anexo II segue roteiro de todas as informações que serão solicitadas no formulário. O 
formulário do site terá de ser preenchido em sua totalidade e em uma única vez, não possibilitando 
gerar um rascunho ou alterar dados após enviar. 

 

CAPÍTULO VI 
Da Classificação do Projeto – Fase II 

Art. 19º - Os projetos pré-aprovados, até o limite orçamentário disponível, receberão via e-mail um 
comunicado da classificação e, se for o caso, poderá ser solicitado novos esclarecimentos e/ou 
informações, as quais deverão ser enviadas para inova@unisolbrasil.org.br, dentro do prazo 
estabelecido no e-mail.  

§ 1º - Fica desde já estabelecido que os projetos pré-classificados, quando comunicados, deverão 
enviar via e-mail os seguintes documentos: 

Do empreendimento: 
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- Estatuto Social ou Contrato Social do empreendimento, devidamente registrado e junto 
com as alterações posteriores;  

- Ata de eleição da atual diretoria, devidamente registrada;  

- Cartão do CNPJ; e 

- Ficha de recadastramento. 

§ 2º - A UNISOL BRASIL reserva-se o direito de solicitar, ainda, e se assim entender necessário, a 
apresentação de outros documentos e/ou informações complementares não previstas neste edital. 

§ 3º - O não encaminhamento das informações solicitadas dentro do prazo previsto, o projeto será 
desclassificado. 

 

CAPÍTULO VII 
Do Processo de Seleção 

Art. 20º - O processo de avaliação e seleção dos projetos será realizado pela Comissão Executiva 

nomeada pela UNISOL BRASIL e os resultados serão divulgados até o dia 10 de junho de 2015 
no site unisol.coop. 

Parágrafo único – os projetos selecionados e aprovados serão classificados pela pontuação obtida, 
em ordem decrescente e atendidos de acordo com a disponibilidade orçamentária do Programa. 
Caso não ocorra, por qualquer motivo, a contratação de um projeto previamente selecionado, o 
mesmo será desclassificado, contemplando-se o projeto imediatamente posterior, mediante a 
disponibilidade orçamentária do Programa. 

Art. 21º - Os projetos serão avaliados e classificados pela Comissão Executiva do Programa, a partir 
de critérios que terão peso conforme itens sequentes: 
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Parágrafo Único: A pontuação final será dada pela somatória dos resultados obtidos em cada critério 
(multiplicação nota/peso). As propostas que não atingirem a nota 30 (trinta), referente a 60% do total 
máximo possível dos pontos, estarão desclassificadas. 

Art. 22º - A qualquer tempo os projetos poderão receber, em suas instalações, a visita de campo da 
Comissão Executiva deste edital, podendo ser exigido evidências das informações contidas no 
projeto apresentado. 

Art. 23º - Na fase de avaliação e seleção dos projetos, caberá ao participante verificar, acompanhar e 
dar o retorno de recebimento das mensagens eletrônicas por ele recebidas (naquele e-mail fornecido 
nos formulários), quando solicitado pela UNISOL BRASIL, em qualquer das fases de avaliação e/ou 
seleção dos PROJETOS. 

§ 1º - A UNISOL BRASIL não se responsabilizará pelo fornecimento de e-mail inconsistente, ou 
mesmo de problemas técnicos, para a comunicação com o participante durante toda duração deste 
edital.  

 -Elevada: 2 

 -Baixa: 1 

 -Não há: 0 

 -Elevada: 2 

 -Baixa: 1 

 -Não há: 0 

 -Elevada: 2 

 -Baixa: 1 

 -Não há: 0 

 -Elevada: 2 

 -Baixa: 1 

 -Não há: 0 

 -Elevada: 2 

 -Baixa: 1 

 -Não há: 0 

 -Elevada: 2 

 -Baixa: 1 

 -Não há: 0 

 -Elevada: 2 

 -Baixa: 1 

 -Não há: 0 

 -Elevada: 2 

 -Baixa: 1 

 -Não há: 0 

 -Elevada: 2 

 -Baixa: 1 

 -Não há: 0 

4

Continuidade: dispõe de equipe técnica, capacidade 

operacional e organizacional viáveis em relação ao objetivo 

proposto, contando com recursos financeiros próprios ou de 

parceiros que garantam a efetiva implementação da inovação

3

3 Viabilidade técnica, econômica e social do projeto. 3

Alinhamento às diretrizes do Edital: aos objetivos, preceitos e 

roteiro de elaboração.
1 4

Inovação: impacto social e económico do projeto de inovação 

no andamento do(s) empreendimento(s).

Forma de 

Pontuação 
Item Critério para pontuação Peso 

2 3

5

Avaliação de processos e resultados: apresenta metas e 

indicadores para o monitoramento e avaliação do processo e 

dos resultados;

3

8

Consistência da contrapartida apresentada no projeto, e 

coerência com a necessidade para a implementação da 

inovação. 

2

7
Tempo de filiação e constância com obrigações de filiação 

junto a UNISOL BRASIL
2

6

Redes: será considerado favoravelmente os projetos onde os 

serviços de consultoria no empreendimento sejam prestados 

por um outro emprendimento da economia solidaria.

3

9

Impacto social: que beneficie mais de 1 (um) 

empreendimento solidário e/ou maior número de 

trabalhadores

2



 
 

 
   
§ 2º - Caso a UNISOL BRASIL não receba o retorno do participante, via e-mail e/ou não tenha meios 
de comunicação, por um período de 05 (cinco) dias úteis, o silêncio será considerado desistência do 
participante, em caráter definitivo de continuar a ser avaliado e/ou selecionado.  

§ 3º - A comunicação aos participantes dos projetos desclassificados será de forma individual e 
particular, via e-mail eletrônico. 

Art. 24º - O início das atividades de desenvolvimento do projeto selecionado será oficializado pela 
UNISOL BRASIL através da emissão da “Autorização para o início do projeto”.  

§ 1º Não serão aceitos questionamentos sobre a decisão da UNISOL BRASIL, a qual é irrevogável e 
definitiva, quanto ao início das atividades atinentes ao projeto. 

 
CAPÍTULO VIII 

Da Formalização do Apoio 

Art. 25º - Os projetos aprovados, selecionados e classificados neste edital, serão formalizados por 
instrumento contratual, até o limite da disponibilidade orçamentária e financeira do Programa de 
Investimentos Solidários da UNISOL BRASIL, tendo o empreendimento o prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis da convocação para a assinatura. 

Parágrafo único – os projetos aprovados e classificados que não forem contratados em razão da 
indisponibilidade de recursos orçamentários, permanecerão no Banco de Projetos de ECOUNI Inova– 
UNISOL BRASIL pelo prazo de 12 meses, a contar da data limite de entrega dos formulários, 
aguardando por eventual ingresso de novos recursos para essa finalidade. Fica nesse momento 
acertado que a UNISOL BRASIL, sob nenhuma hipótese, ficará ou será obrigada a celebrar 
contratos, firmar compromissos ou destinar qualquer tipo de compensação, ou mesmo qualquer 
responsabilidade junto aos projetos selecionados, aprovados e classificados que não forem 
contemplados os com recursos disponíveis, não cabendo, ao participante, qualquer tipo de ação 
indenizatória ou reclamação judicial ou extrajudicial. 

 
CAPÍTULO IX 

Da Utilização e Disponibilização dos Recursos 

Art. 26º - Os contratos a serem firmados junto aos prestadores de serviços, previstos nos projetos 
classificados, serão realizados pela UNISOL BRASIL, observando o seu padrão de procedimentos. 
Da mesma forma, todos os pagamentos oriundos da execução desses contratos serão realizados 
pela UNISOL BRASIL diretamente aos contratados, mediante a entrega dos produtos previamente 
aprovados no plano de trabalho contratado. 

 
CAPÍTULO X 

Do Acompanhamento e Gestão dos Projetos 

Art. 27º - Os projetos serão acompanhados pela equipe técnica designada pela UNISOL BRASIL, 
desde sua execução até a verificação dos resultados finais obtidos.  

Parágrafo Único – é obrigação do(s) empreendimento(s) beneficiário(s) fornecer(em) todas as 

informações solicitadas e necessárias ao acompanhamento e verificação dos resultados do projeto. 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo, abril/2015. 

 

 



 
 

 
   

ANEXO I – CONCEITOS DE INOVAÇÃO 

 

O requisito mínimo para se definir uma inovação é a introdução de novos elementos/instrumentos 
nos processos produtivos, de gestão ou comerciais, que favoreçam a melhor participação no mercado 
pelos empreendimentos e aumento da geração de renda dos trabalhadores.  

Conceitos básicos: 

 A inovação passa a existir quando for implementada; 

 Um produto novo (ou melhorado) se efetiva quando introduzido no mercado; 

 Novos processos e/ou métodos, passam a existir quando são implementados nas 
rotinas/procedimentos das instituições. 

 As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras 
e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação de inovações. Algumas 
atividades de inovação são em si inovadoras, outras não são atividades novas, mas são 
necessárias para a implementação de inovações. 

1. Inovações de produto 

Introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas 
características ou usos previstos. 

Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e materiais, 
softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. 

As inovações de produto podem utilizar novos conhecimentos ou tecnologias, ou podem basear-se 
em novos usos ou combinações para conhecimentos ou tecnologias existentes. 

As inovações de produto incluem a introdução de novos bens e serviços, e melhoramentos 
significativos nas características funcionais ou de uso dos bens e serviços existentes. 

Novos produtos são bens ou serviços que diferem significativamente em suas características ou usos 
previstos dos produtos previamente produzidos pela empresa. 

O desenvolvimento de um novo uso para um produto com apenas algumas pequenas modificações 
para suas especificações técnicas é uma inovação de produto. 

Melhoramentos significativos para produtos existentes podem ocorrer por meio de mudanças em 
materiais, componentes e outras características que aprimoram seu desempenho. 

A concepção é parte integrante do desenvolvimento e da implementação de inovações de produto. 

Entretanto, mudanças na concepção que não implicam em uma mudança significativa nas 

características funcionais do produto ou em seus usos previstos não são inovações de 

produto. Ainda assim, elas podem ser inovações de marketing, como será discutido abaixo. 

Atualizações de rotina ou mudanças sazonais também não configuram inovações de produto. 

 

2. Inovações de processo,  

Implementação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado. 
Incluem-se mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. 

As inovações de processo podem visar reduzir custos de produção ou de distribuição, melhorar a 
qualidade, ou ainda produzir ou distribuir produtos novos ou significativamente melhorados. 

Os métodos de produção envolvem as técnicas, equipamentos e softwares utilizados para produzir 

bens e serviços. 

Os métodos de distribuição dizem respeito à logística da empresa e seus equipamentos, softwares 

e técnicas para fornecer insumos, alocar suprimentos, ou entregar produtos finais. Um exemplo de 

um novo método de distribuição é a introdução de um sistema de rastreamento de bens por código de 

barras ou de identificação ativa por frequência de rádio. 



 
 

 
   
As inovações de processo também abarcam técnicas, equipamentos e softwares novos ou 

substancialmente melhoradas em atividades auxiliares de suporte, como compras, contabilidade, 

computação e manutenção. 

 

3. Inovações organizacionais 

Implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na 
organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. 

Inovações organizacionais podem visar a melhoria do desempenho de uma empresa por meio da 
redução de custos administrativos ou de custos de transação, estimulando a satisfação no local de 
trabalho (e assim a produtividade do trabalho), ganhando acesso a ativos não transacionáveis (como 
o conhecimento externo não codificado) ou reduzindo os custos de suprimentos. 

Os aspectos distintivos da inovação organizacionalé a implementação de um método organizacional 
(em práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas) que não 
tenha sido usado anteriormente na empresa e que seja o resultado de decisões estratégicas tomadas 
pela gerência. 

As inovações organizacionais em práticas de negócios compreendem a implementação de novos 
métodos para a organização de rotinas e procedimentos para a condução do trabalho. 

As inovações na organização do local de trabalho envolvem a implementação de novos métodos 
para distribuir responsabilidades e poder de decisão entre os empregados na divisão de trabalho 
existente no interior das atividades da empresa (e unidades organizacionais) e entre essas 
atividades. Participam também novos conceitos para a estruturação de atividades, tais como a 
integração de diferentes atividades de negócio. 

Novos métodos organizacionais nas relações externas de uma empresa compreendem a 
implementação de novos meios para organizar as relações com outras firmas ou instituições públicas, 
tais como o estabelecimento de novos tipos de colaborações com organizações de pesquisa ou 
consumidores, novos métodos de integração com fornecedores e o uso de outsourcing ou a 
introdução da subcontratação das atividades de negócios na produção, no aprovisionamento, na 
distribuição, no recrutamento e em serviços auxiliares. 

 

4. Inovações de marketing,  

Implementação de um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção do 
produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de 
preços. 

Novos métodos de marketing podem ser implementados para produtos novos ou já existentes. 

Inovações de marketing são voltadas para melhor atender as necessidades dos consumidores, 
abrindo novos mercados, ou reposicionando o produto de uma empresa no mercado, com o objetivo 
de aumentar as vendas. 

 Mudanças substanciais no design do produto. Mudanças na forma e na aparência do 
produto que não alteram as características funcionais ou de uso do produto. Elas também 
incluem mudanças na forma de embalar produtos em que a embalagem é o principal 
determinante da aparência do produto. 

 Posicionamento de produtos envolvem primordialmente a introdução de novos canais de 
vendas. Os canais de vendas referem- se aqui aos métodos usados para vender bens e 
serviços para os consumidores, e não aos métodos de logística que lidam sobretudo com a 
eficiência. Exemplos de inovações de marketing em posicionamento de produtos são a 
introdução pela primeira vez de um sistema de franquias, de vendas diretas ou varejo 
exclusivo, e do licenciamento de produto. Inovações em posicionamento de produto podem 
também envolver o uso de novos conceitos para a apresentação de produtos. 

 Promoção de produtos envolvem o uso de novos conceitos para promover produtos ou 
serviços de uma empresa. Por exemplo, o primeiro uso de um meio de comunicação ou de 



 
 

 
   

uma técnica substancialmente diferente – como o posicionamento de produtos em filmes ou 
programas de televisão, ou o uso de endossos de celebridades – é uma inovação de 
marketing. Outro exemplo refere-se ao estabelecimento da marca, como o desenvolvimento e 
a introdução de um símbolo fundamentalmente novo para uma marca (diferente de 
atualizações regulares na aparência da marca) que visa posicionar o produto de uma 
empresa em um novo mercado ou dar-lhe uma nova imagem. 

 Fixação de preços compreendem o uso de novas estratégias de fixação de preços para 
comercializar os bens ou serviços de uma empresa. São exemplos o primeiro uso de um 
novo método de variação de preços de um bem ou serviço conforme a demanda (por 
exemplo, quando a demanda está baixa, o preço é baixo) ou a introdução de um novo 
método que permite aos consumidores escolher as especificações desejadas de um produto 
no web site de uma empresa e então ver o preço para o produto especificado. Novos 
métodos de fixação de preços cujo propósito único é diferenciar preços em função dos 
segmentos de consumo não são considerados inovações. 

 

Distinção entre tipos de inovações: 

Muitas inovações podem ter características que aparecem em mais de um tipo de inovação. 

Por exemplo, uma empresa que introduz um novo produto que também requer o desenvolvimento de 
um novo processo é claramente uma inovadora tanto de produto como de processo. O mesmo é 
válido para uma empresa que introduz um novo método de marketing para comercializar um novo 
produto, ou uma empresa que adota pela primeira vez um novo método organizacional no curso da 
introdução de uma nova tecnologia de processo. 

 

a) A distinção entre inovações de produto e de processo 

Com relação aos bens, a distinção entre produtos e processos é clara. Para os serviços, porém, ela 
pode ser menos evidente pois a produção, a distribuição e o consumo de muitos serviços podem 
ocorrer ao mesmo tempo. Algumas diretrizes diferenciadoras são: 

– se a inovação envolve características novas ou substancialmente melhoradas do serviço oferecido 
aos consumidores, trate-se de uma inovação de produto; 

– se a inovação envolve métodos, equipamentos e/ou habilidades para o desempenho do serviço 
novos ou substancialmente melhorados, então é uma inovação de processo; 

– se a inovação envolve melhorias substanciais nas características do serviço oferecido e nos 
métodos, equipamentos e/ou habilidades usados para seu desempenho, ela é uma inovação tanto de 
produto como de processo. 

 

b) A distinção entre inovações de produto e de marketing 

Por um lado, a adoção de um novo conceito de marketing que envolve uma mudança substancial no 
design de um produto existente é uma inovação de marketing mas não uma inovação de produto, à 
medida que as características funcionais ou de uso do produto não mudaram significativamente. 
Roupas produzidas com novos tecidos e melhor desempenho (respiráveis, a prova d’água, etc.), por 
exemplo, são inovações de produto, mas a introdução de um novo formato para roupas voltadas para 
um novo grupo de consumidores ou para dar ao produto um alto grau de exclusividade (e assim 
permitir um maior mark-up comparado à versão prévia do produto), é uma inovação de marketing. 

Em alguns casos as inovações podem ser consideradas de produto e de marketing, se as empresas 
implementam alterações em produtos existentes que envolvem tanto mudanças significativas nas 
funções ou no uso do produto como mudanças significativas na forma e na aparência ou na 
embalagem do produto, constituindo um novo conceito de marketing. 

 

c) A distinção entre inovações de processo e de marketing 



 
 

 
   
As inovações de processo e de marketing podem envolver novos métodos para transportar bens ou 
transmitir informações, mas seus propósitos são diferentes. As inovações de processo referem-se a 
métodos de produção e de distribuição e a outras atividades auxiliares de suporte visando a redução 
dos custos unitários ou o aumento da qualidade do produto, enquanto as inovações de marketing 
objetivam o aumento do volume das vendas ou da fatia de mercado, por meio de mudanças no 
posicionamento do produto e na sua reputação. 

Casos de fronteira podem surgir em inovações de marketing que envolvem a introdução de novos 
canais de vendas. Por exemplo, inovações que introduzem um novo canal de vendas (isto é, um novo 
meio para a venda de bens e serviços aos consumidores) podem também incluir a implementação de 
novos métodos de logística (isto é, transporte, armazenamento e movimentação de produtos). Se 
essas inovações visam tanto um aumento das vendas como a redução dos custos unitários de 
distribuição, elas devem ser consideradas de processo e de marketing. 

 

d) A distinção entre inovações de processo e inovações organizacionais 

A distinção entre as inovações de processo e as inovações organizacionais é talvez o caso de 
fronteira mais frequente em pesquisas sobre inovação pois ambos os tipos de inovação procuram – 
entre outras coisas – reduzir custos por meio de conceitos novos e mais eficientes de produção, 
distribuição e organização interna. Muitas inovações contêm aspectos dos dois tipos. Por exemplo, a 
introdução de novos processos pode também envolver o primeiro uso de novos métodos 
organizacionais, como o trabalho em grupo. As inovações organizacionais, como a introdução de um 
sistema gerencial de qualidade total, podem envolver melhorias significativas nos métodos de 
produção para evitar certos tipos de falhas, como novos sistemas logísticos de produção, ou sistemas 
de informação novos e mais eficientes baseados em novos softwares e novos equipamentos de TIC. 

O ponto de partida para diferenciar inovações de processo e/ou organizacionais é o tipo de atividade: 
inovações de processo lidam sobretudo com a implementação de novos equipamentos, softwares, 
técnicas ou procedimentos, enquanto as inovações organizacionais lidam primordialmente com 
pessoas e a organização do trabalho. As diretrizes para distinguir os dois tipos em casos de fronteira 
são as seguintes: 

 Se a inovação envolve métodos de produção ou de abastecimento novos ou 
significativamente melhorados que visam reduzir custos unitários ou aumentar a qualidade do 
produto, trata-se de uma inovação de processo; 

 Se a inovação compreende o primeiro uso de novos métodos organizacionais nas práticas de 
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa, ela é 
uma inovação organizacional; 

 Se a inovação implica em métodos de produção ou de abastecimento novos ou 
significativamente melhorados, tem-se uma inovação de processo e organizacional. 

 

e) A distinção entre inovações de marketing e inovações organizacionais 

Casos de fronteira podem surgir para inovações que envolvem a introdução de métodos de marketing 
e organizacionais. Como se observou anteriormente, se uma inovação possui características dos dois 
tipos, ela é uma inovação tanto de marketing quanto organizacional. Contudo, inovações 
organizacionais que envolvem atividades de vendas (por exemplo, a integração dos departamentos 
de vendas com outros departamentos), mas não envolvem a introdução de novos métodos de 
marketing, não são inovações de marketing. 

 

Mudanças que não são consideradas inovações 

1) Interromper o uso de um processo, um método de marketing ou organizacional, ou a 
comercialização de um produto; 

2) Simples reposição ou extensão de capital; 

3) Mudanças resultantes puramente de alterações de preços; 



 
 

 
   

4) Personalização 

As empresas que produzem sob encomenda fazem itens únicos e frequentemente complexos, de 
acordo com os pedidos dos consumidores. A menos que esse item exclusivo apresente atributos 
significativamente diferentes em relação aos produtos que a empresa produzia anteriormente, 
não se trata de uma inovação de produto. 

Vale notar que isso diz respeito a mudanças nos produtos resultantes da personalização e não à 
implementação da produção personalizada em si. Por exemplo, a integração das operações de 
produção, vendas e distribuição é uma inovação organizacional. 

5) Mudanças sazonais regulares e outras mudanças cíclicas 

Mudanças de rotina no design geralmente não são inovações de produto nem de marketing. Por 
exemplo, a introdução de uma nova jaqueta por uma empresa de vestuário não é uma inovação 
de produto a menos que a jaqueta tenha, por exemplo, um revestimento com características 
substancialmente melhoradas. Entretanto, se a ocasião das mudanças sazonais é aproveitada 
para uma mudança fundamental na concepção de um produto que constitui um novo conceito de 
marketing usado pela primeira vez pela empresa, essa mudança deve ser considerada uma 
inovação de marketing. 

6) Comercialização de produtos novos ou substancialmente melhorados 

A comercialização de produtos novos ou melhorados não é em geral uma inovação de produto 
para o atacadista, o varejista ou a empresa de transporte e de armazenamento. Porém, se essa 
empresa começa a lidar com uma nova linha de bens (isto é, tipos de bens que a empresa não 
vendia anteriormente) então essa atividade é considerada uma inovação de produto, pois a 
empresa passa a oferecer um novo serviço. 

 

Conceitos de inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto Proceso Organizacional Marketing

Aperfeiçoamento da gestão participativa x

Introdução de inovações na gestão x

Acesso a mercados x x

Potenciar o aceso a novos mercados x x

Incorporação de novas tecnologias x x x x

Construção de negócios inovadores  x x

Desenvolvimento da inovação técnica/tecnológica x x x

Desenvolver e estruturar o conceito de novos negócios x x x x

Introdução de inovações tecnológicas x x x

Novos negócios a traves do desenvolvimento de produtos x x

Novos negócios a traves de inovações tecnológicas x x x

Criação de novos produtos e/ou aprimoramentos dos já existentes x x

Introdução de inovações comercial x x

Apoio técnico no processo produtivo x

Estratégias de MKT x

Acabamento e embalagens de produtos x

Formas de comercialização x

Processos produtivos x

Introdução de inovações na produção x

Tipo de Inovação
Conceito



 
 

 
   

ANEXO II – ROTEIRO DO FORMULÁRIO 

 

Projeto 

Título do Projeto: 

Data inicial do projeto: 

Data final do projeto: 

Município de desenvolvimento do trabalho: 

Estado de desenvolvimento do trabalho: 

Valor total do Projeto (R$): 

Valor a ser custeado pelo PROGRAMA INOVA (R$): 

Valor da contrapartida (R$): 

Valor da contrapartida - Outros parceiros (R$): 

Responsável pelo projeto 

Nome do responsável pelo acompanhamento do projeto: 

Cargo: 

Telefone: 

Celular: 

E-mail do responsável pelo projeto: 

Instituição proponente 

Razão Social da instituição: 

Nome fantasia da instituição: 

CNPJ da instituição: 

Natureza jurídica: 

Data de constituição: 

Endereço: 

Cidade: 

Estado: 



 
 

 
   

CEP: 

Telefone: 

E-mail institucional: 

Site institucional: 

Setor de atuação (indicar o principal): 

Nome do representante legal: 

Cargo: 

Profissão: 

Estado civil: 

CPF: 

RG: 

Telefone: 

Celular: 

E-mail do representante legal: 

Número total de cooperados/associados: 

Número total de cooperadas/associadas mulheres: 

Número total de cooperados/associados homens: 

Número total de cooperados/associados jovens (abaixo dos 35 anos) : 

A instituição proponente também é a beneficiária?          Sim / Não 

Dados do empreendimento beneficiário 

Razão Social: 

Nome fantasia: 

CNPJ: 

Natureza jurídica: 

Data de constituição: 

Endereço: 

Cidade: 



 
 

 
   

Estado: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail institucional: 

Site institucional: 

Setor de atuação (indicar o principal) : 

Número total de cooperados/associados: 

Número total de cooperadas/associadas mulheres: 

Número total de cooperados/associados homens: 

Número total de cooperados/associados jovens (abaixo dos 35 anos) : 

Nome do representante legal: 

Cargo: 

Profissão: 

Estado civil: 

CPF: 

RG: 

Telefone: 

Celular: 

E-mail do representante legal: 

Outros empreendimentos beneficiários 

Há outros empreendimentos beneficiários?    Sim / Não 

Razão social do empreendimento 1: 

CNPJ do empreendimento 1: 

Telefone do empreendimento 1: 

E-mail do empreendimento 1: 

Razão social de empreendimento 2: 

CNPJ do empreendimento 2: 



 
 

 
   

Telefone do empreendimento 2: 

E-mail do empreendimento 2: 

Razão social de empreendimento 3: 

CNPJ do empreendimento 3: 

Telefone do empreendimento 3: 

E-mail do empreendimento 3: 

Detalhar outros empreendimentos envolvidos: 

 

 

 

Introdução 

Descreva de forma breve um histórico sobre a idealização do projeto e um diagnóstico sobre a 

situação atual. Atenção: seja objetivo e claro, onde qualquer pessoa possa compreender as linhas 

gerais do projeto através dessa descrição. 

Apresentação (Quem somos?) 

Traçar um breve histórico sobre seu empreendimento com informações sobre: sua fundação, 

ambiente geográfico em que está inserido, suas principais atividades, parcerias e/ou projetos 

realizados, renda média atual dos cooperados e/ou associados, importância social e econômica da 

existência do empreendimento no contexto sócio-geográfico e outras informações que julgue serem 

apropriadas e pertinentes. 

Objetivo Geral (Para que?) 

Definir claramente os objetivos gerais, os quais deverão corresponder à solução de problemas e/ou 

melhorias desejadas. É importante explicitar o que o(s) empreendimento(s) deseja realizar com o 

projeto, que mudanças se quer alcançar, que diferença irá fazer. 

Objetivos Específicos (Para que?) 

Definir claramente os objetivos específicos, os quais deverão corresponder à solução de problemas, 

melhorias e/ou aproveitamento de potencialidades diagnosticadas – indicar no máximo seis 

objetivos específicos. 

Justificativas (Por quê?) 

Abordar de forma quantitativa e qualitativa as origens dos problemas e suas consequências, as 

alternativas para solucioná-las (medidas práticas) e a projeção da realidade que se pretende atingir a 

partir da implantação do projeto. 



 
 

 
   

Metas (O que? Quando? Quanto? Onde?) 

As metas devem estar relacionadas aos objetivos específicos, coerentes com as atividades propostas, 

com os recursos definidos e com o prazo de execução. As metas devem ser mensuráveis, ou seja, 

passíveis de medição e comprovação, propiciando assim o acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento do projeto. 

Trabalhadores diretos (pessoas) 

Indicar a quantidade de beneficiários diretos, para que se possa estabelecer a relação 

custo/benefício, bem como a estimativa de geração de emprego. 

Trabalhadores indiretos (pessoas) 

Indicar a quantidade de beneficiários indiretos, para que se possa estabelecer a relação 

custo/benefício, bem como a estimativa de geração de emprego. 

Resultados Esperados (O que se espera?) 

Consignar os resultados  previstos com  a implantação do projeto e quais os efeitos e reflexos 

esperados sobre o empreendimento e comunidade. 

Prazo de execução (data limite para término: 31/10/2015) 

Relacione as principais atividades do projeto, indicando os prazos de início e conclusão de cada 

etapa. 

Operacionalização 

Como funcionará? Quem implementará? Quem custeará? Quem administrará? 

Anexos 

Os projetos deverão, obrigatoriamente, apresentar no mínimo 03 (três) propostas 
orçamentárias de prestadores de serviços diferentes e legalmente constituídos e habilitados, 
indicando a quantidade de horas de consultorias técnicas por produtos, valor unitário em 
Reais (R$) da hora técnica e o valor total em Reais (R$) da consultoria.  

Formatos permitidos: pdf. 

 


