ANEXO III - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE
NEGÓCIO/PROJETO DE P,D&I
1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Razão social
Ramo de atividade
Data e forma de constituição da empresa
Composição do capital
Endereço completo
Contato: fone, fax, endereço eletrônico.
Nome e qualificação completa do responsável pela empresa
Nome e qualificação completa do responsável pelo projeto
Tipo de entidade segundo o Regulamento Interno do CTI-Tec
( ) empresas de base tecnológica
( ) entidades de apoio e representação empresarial, tecnológica
ou científica
1.9
(
) outras organizações,
voltadas para
Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (P, D & I), cuja vocação seja
compatível com a missão do CTI
____________________________________________________________________
2. SEGMENTO DE ATUAÇÃO
2.1
2.2

Descrição do segmento de atuação
Descrição detalhada das atividades já realizados pela Entidade,
comprovando a competência na elaboração e gestão de projetos
de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Incluir
relação de projetos realizados com recursos provenientes de
agências fomento, se houver.

3. DADOS DO PROJETO
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Título do Projeto
Resumo do Projeto
Indicação do módulo necessário para implantação do projeto
(Apenas um tipo de módulo por entidade)
( ) M1 - Módulo de 192 m² com pé-direito 6,40 metros;
( ) M2 - Módulo de 48 m² com pé-direito de 3,00 metros;
( ) M3 - Módulo de 96m² com pé-direito de 3,00 metros.

Objetivos Gerais e Específicos
Justificativa/caracterização do problema (objeto principal da
pesquisa/atuação)
Principais insumos e matérias primas utilizados no projeto
Características das instalações e necessidades especiais
Descrição do Estado da Arte no cenário de inserção do problema

alvo da empresa
Estratégias e Metodologia
Equipe
Capacitação da equipe técnica
Resultados Esperados
Cronograma
Orçamento
Impactos ambientais da instalação da Entidade no CTI-Tec:
3.15
natureza e volume de despejo de dejetos industriais/outros
3.16 Descrição do potencial de interação com projetos do CTI
3.17 Referências
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

4. POTENCIAL DE INOVAÇÃO DO PROJETO/ATUAÇÃO
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Informação de enquadramento em inovação radical ou inovação
incremental
Informação sobre potencial de aplicação (na empresa, setor,
região, no país, no mundo)
Descrição sobre impacto da inovação para o futuro do negócio
Indicação dos diferenciais tecnológicos (produto, processo,
serviço)
Indicação do nível de inovação (medido por meio de potencial de
patente, registro de software, geração de protótipo)

5. VIABILIDADE FINANCEIRA
5.1
5.2
5.3
5.4

Informações sobre a dimensão dos investimentos e
disponibilidade de recursos atuais e futuros.
Informações sobre as fontes financeiras potenciais e
estratégias para captação de recursos
Informações sobre como serão assegurados os recursos do
projeto/atuação
Informações sobre as perspectivas futuras da Entidade, em
relação a novos projetos (produtos/serviços/processos) de base
tecnológica.

