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I. O Programa Centelha
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O Programa Centelha

O Programa Centelha é
uma iniciativa para o incentivo 

ao empreendedorismo 
inovador que visa transformar

ideias inovadoras em 
empreendimentos 

de sucesso.
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Delineamentos Estratégicos

Conhecimento Ideia Modelo de 
Negócio

Protótipo
Produto Entrada no 

mercado
Escala

Clientes

Produção

α β

Universidades
Labs + ICTIs

Comunidades Startups

Aceleradoras
Corporate

Venture Capital
Internacionalização

Incubadoras
Investimento Anjo
Outros programas

Criar empresas inovadoras 
(Startups)

Fortalecimento e conexão do 
Ecossistema de Inovação

Mudança Cultural 
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Linhas de Subvenção
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Visa preencher uma 
lacuna existente entre 
a concepção de ideias 
nas universidades e a 
aplicação da ciência e 
tecnologia gerada em 
soluções inovadoras 

para o mercado.

Figura 1 – Portfólio de instrumentos de apoio ao desenvolvimento de 
projetos inovadores da Finep



Estimular a criação de empreendimentos inovadores, a 
partir da geração de novas ideias, e disseminar a 

cultura do empreendedorismo inovador em todo 
território nacional, incentivando a mobilização e a 

articulação institucional dos atores nos ecossistemas 
locais, estaduais e regionais de inovação do país. 

Objetivos do Programa
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Objetivo Geral



Objetivos do Programa
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GERAR INOVAÇÕES de interesse direto da sociedade e 
de empresas

GERAR NOVAS EMPRESAS prioritariamente a partir do 
conhecimento gerado nas ICTIs

FORMAR CULTURA E FORTALECER ECOSSISTEMA de 
empreendedorismo inovador 

Principais pontos



Resultados Esperados
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Geração de

588
novas startups 
em todo o país

Geração de 

28 
startups por UF 

participante

Nacional

Promoção da 
cultura 

empreendedora 
em 

21 estados

Submissão de 
cerca de 

1000
ideias por estado 

participante

Capacitação de 
cerca de 

10 mil
empreendedores



Resultados Esperados
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Estadual

✓ 28 Empresas Contempladas
✓ Valor Total Investido R$1.670.000,22
✓ Expectativa de 1000 ideias submetidas



Podem participar pessoas físicas que atendam às 
exigências do edital ou empresas com faturamento 

anual bruto de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais) criadas e formalizadas a partir do 

programa ou com até 12 meses da criação da empresa, 
contado a partir do lançamento do edital.

Quem pode participar?
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Benefícios oferecidos
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No estado da Paraíba:

R$ 60 mil 
em subvenção econômica



Abertura de 
Empresas e 
Contratação

Pré-incubação
- Produto Inovador

- - Modelo de negócio
- - Interação com potenciais 

clientes e investidores

Lista final de 
Aprovados

1ª
Seleção

2ª
Seleção

3ª
Seleção

Fase 1
Inscrições 
de Ideias

Fase 2
Projeto de 

Empreendimento

Fase 3
Projeto de 
Fomento

5 meses 6 meses2 meses

A
rt

ic
u
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çã

o
e
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p
ar
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ão

D
iv

u
lg

aç
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e
 C

ap
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2 meses

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 4Etapa 3 Etapa 5

Meta:
1000 

Propostas

200
Propostas

100
Propostas

28 
startups

Como funciona



Cronograma
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Lançamento oficial do Edital 
previsto para o 
dia 03/06/19
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O sucesso do Programa Centelha é resultado da ação 
cooperada de distintos atores de inovação.



A importância e Papel dos Parceiros

15

• Realização de 
eventos de 
divulgação

• Envio de e-
mails de 
divulgação a 
sua rede

• Mobilização de 
sua região ou 
instituição

• Captação de 
propostas

Na Divulgação

• Esclarecimento 
de dúvidas

• Orientação aos 
interessados

• Orientação na 
abertura da 
empresa

Na Orientação

• Indicação de 
especialistas 
para atuarem 
como 
avaliadores

• Avaliação de 
propostas de 
acordo com os 
critérios pré-
definidos

Na Avaliação

• Participação e 
suporte nas 
oficinas

• Indicação de 
palestrantes 
para as 
capacitações

• Fornecimento 
de espaços e 
suporte para a 
pré-incubação 
das Empresas

Na Pré-incubação

• Oferecimento 
de serviços, 
ferramentas, 
premiação e 
apoio ao 
programa e 
seus 
empreendedo-
res.

Na premiação
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II. Próximos Passos
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1) Termo de Parceria

2) Envio de logo para inclusão 
no site

3) Planejamento dos Eventos de 
Divulgação

Próximos Passos
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III. Como inscrever uma ideia 
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1. Acesse o site

www.programacentelha.com.br
clique em seu estado e faça seu cadastro



2. Leia as regras do edital 3. Assista às capacitações



1. Descrição do Problema
• Problema(s) que sua ideia pretende solucionar
• Oportunidades que existem no mercado
• Mercados que poderão ser atingidos

• Solução pretendida  
• Funcionalidades e viabilidade técnica
• Estágio de desenvolvimento

• Formação e/ou experiência do proponente e da equipe
• Competências para executar a solução 

• Tecnologias envolvidas
• Soluções similares e diferencial
• Atratividade como negócio  

2. Solução Proposta

3. Diferenciais da Solução

4. Equipe Empreendedora

4. Submeta sua ideia inovadora



Processo de avaliação e classificação
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Dupla Avaliação: em todas as fases as ideias e projetos são avaliadas
por dois especialistas distintos;

Rede de avaliadores: os especialistas são indicados pelas instituições
parceiras e homologados pelo comitê do programa;

Capacitações: os avaliadores recebem capacitações para o
alinhamento dos critérios de avaliação.



Critérios de Avaliação
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Onde cada critério poderá alcançar de 0 a 6 pontos

M = Problema ou oportunidade de mercado

I = Potencial inovador = (Produto +Tecnologia)/2

E = Equipe Empreendedora

NOTA FASE 1

M x I + E



/programacentelha

@programacentelha

/programacentelha

@centelhabr

contato@programacentelha.com.br

www.programacentelha.com.br

https://www.facebook.com/sinapseinovacao/
https://www.instagram.com/sinapsedainovacao/
https://twitter.com/sinapseinovacao
https://www.linkedin.com/company/sinapse-da-inova-o?trk=biz-companies-cym

