Anexo A
HRD Termos de Referência, Novo Formato 2018
Para consultorias modo PEC
Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação (IFD/CTI)
Apoio ao Desenvolvimento de Novos Instrumentos de Inovação (BR-T1488)
Consultor/a especializado no Diagnóstico do Cenário de Crédito e Investimento para
Inovação e Desenho de Novos Instrumentos de Financiamento para Inovação

I. Contexto

O Estado de São Paulo ocupa uma posição de elevada importância frente à economia
brasileira, além de possuir o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) mais robusto
dentre os estados brasileiros. Apesar do potencial imenso contido no estado que diz respeito à
inovação, por conta das dimensões do mercado interno e da capacidade instalada em
infraestrutura de ciência e tecnologia, há ainda entraves significativos para o avanço da
inovação.
A implementação sistemática e de forma coerente de políticas voltadas ao apoio à inovação
empresarial são centrais não somente para a retomada do crescimento econômico de São
Paulo (e consequentemente do Brasil) como também para a superação de problemas
estruturais que atuam como entraves ao desenvolvimento do país. Essa agenda ganha uma
centralidade ainda maior tendo em vista o cenário atual caracterizado pelas consequências
econômicas e sociais geradas pela pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). De
modo a enfrentar a crise e construir uma agenda de retomada do desenvolvimento, torna-se
urgente reforçar políticas de apoio à ciência, tecnologia e inovação, fortalecendo o
empreendedorismo inovador, a sofisticação da produção e do setor de serviços e impulsionar
a transformação de modelos de negócios de forma duradoura.
O objetivo do Projeto Novos Instrumentos de Inovação (BR-L1566), fruto de parceria entre a
Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) com o do Estado de São Paulo, por meio da Desenvolve SP - Agência
de Fomento Paulista e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo,
é o de disponibilizar recursos para a inovação empresarial no Estado de São Paulo, por meio
de novos instrumentos de financiamento, superando dificuldades históricas e estruturais do
ecossistema de inovação brasileiro.
Dessa forma, pretende-se ampliar os recursos de fomento para atividades de apoio à
inovação empresarial. O que se objetiva é uma mudança tanto de caráter quantitativo, isto é,
de aumento da disponibilização do montante de recursos destinados ao financiamento de
atividades inovativas, quanto qualitativa, ao ampliar o leque de produtos financeiros, linhas de
crédito e formas de apoio para esses empreendimentos. As formas de apoio e a quantidade de
recursos disponíveis hoje são inferiores ao que é necessário para aumentar a taxa de inovação
das empresas paulistas, e com isso aumentar a produtividade, o aumento do valor agregado
dos produtos e serviços e a competitividade da economia do estado. De forma mais específica,
este projeto objetiva a:
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1.
Construir maior sintonia entre linhas de crédito, investimento em participações e outros
produtos financeiros com outros instrumentos de fomento já existentes como contratos de
subvenção econômica por parte de agências de fomento. Nesse ponto aqui, destaca-se o
potencial de desenvolver formas de financiamento voltadas para empresas participantes ou
egressas do Programa PIPE-FAPESP, o maior programa de subvenção econômica do Brasil.
2.
Ampliar linhas de crédito regulares para o financiamento de projetos de inovação, com
condições condizentes com as necessidades de empresas inovadoras, que atuam em
atividades de maior risco. Nesse sentido, devem ser operadas linhas com prazos de carência
mais alongados e taxas de juros menores do que as de setores tradicionais, mas não se
limitando a isso.
3.
Alinhar instrumentos de fomento com atividades voltadas à construção de capacidades,
tanto para gestão de negócios quanto de gestão da inovação. Conforme o diagnóstico da seção
anterior, esta é uma dificuldade recorrente entre startups e pequenas empresas inovadoras, em
particular as provenientes do meio de pesquisa, fundadas por estudantes ou pesquisadores.
Projetos de formação empreendedora, somados à disponibilização de financiamento, são
capazes de construir as complementaridades necessárias para converter ciência e tecnologia
em negócios inovadores.
4.
Facilitar a conexão entre empresas e instituições científicas e tecnológicas, por meio da
facilitação e desburocratização da concessão de financiamento para empresas e negócios que
contratem serviços tecnológicos, utilizem infraestrutura laboratorial ou desenvolvam projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação juntamente com instituições científicas e tecnológicas
(ICTs).
5.
Promover compras públicas de inovação, que consistem em políticas promotoras da
inovação pelo lado da demanda, na medida em que usam o poder de compra do Estado para
incentivar e direcionar a capacidade inovadora do setor privado. Uma empresa que tenha o
governo desempenhando o papel de “primeiro cliente” não apenas tem acesso a canais de
vendas novos, como também possui mais solidez para obter crédito.
6.
Desenvolver instrumentos de apoio à internacionalização de startups e pequenas
empresas inovadoras, criando uma mentalidade global e facilitando acesso a outros mercados.
Nesse sentido, é necessário criar produtos financeiros específicos para facilitar a fase de scaleup por meio do acesso a mercados internacionais.
7.
Elaborar instrumentos financeiros para difusão da inovação em larga escala, que é
adoção de novas ideias ou tecnologias pelas empresas para aumento de competitividade.
8.
Apoiar a digitalização em massa do setor privado paulista, inclusive com tecnologias da
Quarta Revolução Industrial, para aumento de produtividade e novos modelos de negócio.
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9.
Desenhar instrumentos para alavancagem de recursos e investimentos privados, do
terceiro setor e de organismos internacionais utilizando a inovação como diferencial para
solução de problemas complexos.
10.
Elaborar produtos financeiros que apoiem o segmento nascente de negócios e
investimentos de impacto social e ambiental, além de atrair projetos e fontes de recursos
internacionais destinadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
11.
Fomentar investimentos das empresas nos ambientes de inovação do Estado de São
Paulo por meio de mecanismos financeiros que apoiem a presença física e a realização de
projetos em distritos de inovação, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, centros de
inovação, dentre outros.
12.
Promover instrumentos que promovam e acelerem projetos conjuntos de grandes
empresas com startups, pequenas e médias empresas inovadoras.
13.
Estruturar um laboratório de inovação financeira para geração de novos instrumentos
de fomento à inovação e suas consequentes regulações.
14.
Criar mecanismos robustos de monitoramento e avaliação das políticas públicas de
apoio à inovação implementadas, analisando as evidências decorrentes de sua aplicação e
revisando sua aplicação de maneira sistemática.
Os recursos captados junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da ordem
de US$200 milhões, serão operacionalizados pela Agência de Fomento Paulista - Desenvolve
SP. O seu papel é coordenar e implantar políticas financeiras de fomento para projetos de
ampliação da competitividade dos agentes econômicos do estado, com atenção às iniciativas
de inovação e desenvolvimento tecnológico, de acordo com as definições de seu projeto
estratégico e em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo do Estado. A
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio de sua
Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, atuará apoiando a execução do projeto.
II. A Equipe

A Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação oferece financiamento, assistência
técnica e produtos de conhecimento para apoiar seus clientes nas áreas de ação prioritárias.
Os programas incorporam temas como formação de capital humano altamente qualificado em
ciência, tecnologia e inovação, o fortalecimento da infraestrutura cientifica e tecnológica, o
desenho de políticas públicas de fomento a inovação e o fortalecimento das agências e
ministérios encarregados de executar as políticas de inovação. Com vistas a reforçar a
competitividade mediante a inovação empresarial, faz-se necessário analisar o conhecimento
das economias como uma condição necessária para o êxito em um contexto de grandes
transformações tecnológicas em curso.
3

Anexo A
HRD Termos de Referência, Novo Formato 2018
Para consultorias modo PEC
III. Objetivo

O objetivo desta consultoria é a elaboração de relatórios e notas técnicas que apoiem o
projeto de implementação de novos instrumentos de financiamento à inovação no Estado de
São Paulo. Espera-se da(o) consultora(o) um exercício de diagnóstico dos instrumentos de
financiamento à inovação públicos e privados disponíveis atualmente no Estado de São Paulo
e no Brasil, assim como das necessidades das empresas inovadoras e de outros atores do
ecossistema. O levantamento deverá detalhar as lacunas, dificuldades e carências existentes
na captação de financiamento para empresas desenvolverem atividades inovativas em São
Paulo. A partir desse diagnóstico detalhado, deve-se fazer uma proposição de novos
instrumentos de financiamento, sob a forma de novos instrumentos de crédito, com condições,
prazos de carência e garantias necessárias, instrumentos de investimento em participação
(equity) assim como instrumentos híbridos e outras modalidades. Deve também ser desenhada
uma proposta para integração dos diferentes instrumentos de financiamento, além do
mapeamento dos requisitos operacionais para sua implementação pela Desenvolve SP. A(O)
consultora(o) contratado deverá atuar em estreita interação e diálogo com a equipe da Divisão
de Competitividade, Tecnologia e Inovação do BID, da Desenvolve SP – Agência de
Desenvolvimento Paulista e da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

IV. Principais Atividades

●

●

●
●
●
●
●

Desenvolvimento de pesquisa, com revisão de literatura e levantamento de bases de
dados, acerca do ecossistema de inovação e de formas de financiamento à inovação
em São Paulo, no Brasil, e em experiências internacionais selecionadas;
Participação de workshops, preparação e condução entrevistas semi-estruturadas com
atores relevantes do ecossistema de inovação em São Paulo para levantamento de
dados, aprofundamento do conhecimento e validação de hipóteses;
Realização de pesquisa de benchmark internacional, com mapeamento de melhores
práticas em países selecionados;
Sistematização dos resultados de pesquisa e de interações com atores-chave do
ecossistema na forma de relatórios e notas técnicas;
Desenho e proposta de operacionalização de novos instrumentos de financiamento para
inovação;
Realização de consultas e levantamentos de informações junto a órgãos, instituições
parceiras e atores relevantes na temática do projeto;
Participação em reuniões, ao longo de toda a vigência do contrato, com a equipe da
Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação do BID, da Desenvolve SP – Agência
de Desenvolvimento Paulista e da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo;
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●

Apresentação, em reuniões, dos resultados obtidos e desenvolvidos ao longo do projeto.

V. Entregáveis

O(A) consultor(a) deve elaborar os seguintes documentos:

Produto

Atividades

Remuneração

Prazo

Produto 1: Relatório de
workshops de
diagnóstico do
ecossistema

- Participação nos workshops da
Missão de Identificação do
Projeto Novos Instrumentos de
Inovação (BR-L1566) nos dias
17 a 19/03/2021
- Sistematização das principais
discussões, necessidades
destacas e propostas para
serem aprofundadas dentro do
escopo desse trabalho

15% do valor
total

Até 30 dias
após a
contratação

Produto 2: Realização
de Estudo sobre
Melhores Práticas
Internacionais

- Realização de estudo de
15% do valor
benchmark internacional, com
total
mapeamento de melhores
práticas em países
selecionados;
- Contextualização de arcabouço
institucional nos casos
selecionados, demonstrando o
contexto em que os
instrumentos de financiamento
estão inseridos;
- Elaboração de recomendações
para o cenário de São Paulo.

Até 75 dias
após a
contratação

Produto 3: Nota técnica
de diagnóstico sobre
financiamento à
inovação em São Paulo
e

- Desenvolvimento de
diagnóstico sobre a situação
do financiamento à inovação
no Brasil
- Realização de entrevistas com
atores-chave do ecossistema
de inovação no Estado de São
Paulo a partir de roteiro
estruturado
- Desenho de “jornada do
empreendedor inovador” com

Até 90 dias
após a
contratação

20% do valor
total
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levantamento das lacunas
atuais de instrumentos de
financiamento
Produto 4: Nota Técnica
com proposta de Novos
Produtos Financeiros

- Desenho de proposta de novos 25% do valor
instrumentos financeiros
total
destinados a empresas
inovadoras no Estado de São
Paulo
- Desenho de instrumentos nas
modalidades de crédito, equity
e instrumentos híbridos
- Análise de perenidade dos
recursos
- Análise de alocação dos
recursos em diferentes tipos de
empresas com mapa de riscos

Até 120 dias
após a
contratação

Produto 5: Nota Técnica
com proposta de
Integração e Modelo de
Serviço dos Novos
Produtos Financeiros

- Proposta de integração e
complementariedade de novos
instrumentos financeiros com
modalidades já existentes de
financiamento
- Desenho de nova “jornada do
empreendedor inovador” com
potenciais soluções aos
problemas e defasagens
mapeados no âmbito do
Produto 2
- Apresentações ou slides que
correspondem à proposta

Até 150 dias
após a
contratação

VI.

Cronograma de Pagamentos

●
●
●
●
●
VII.

25% do valor
total

15% na entrega do Produto 1;
15% na entrega do Produtos 2;
20% na entrega do Produto 3;
25% na entrega do Produto 4;
25% na entrega do Produto 5.

O que você precisará
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●

Cidadania: Você é um cidadão de Brasil ou cidadão de um dos nossos 48 países
membros com autorização legal ou de residência para trabalhar em Brasil.

●

Consanguinidade: Você não tem membros da família (até quarto grau de
consanguinidade e segundo grau de afinidade, inclusive cônjuge) trabalhando no Grupo
do BID.

●

Educação: graduação em administração, economia, engenharia ou área equivalente.
Mestrado, doutorado ou pós-graduação em inovação, gestão da tecnologia da
informação, empreendedorismo, finanças ou área equivalente.

●

Experiência: mínimo de vinte e cinco anos de experiência relevante em
empreendedorismo, inovação, investimentos ou estruturação de políticas de crédito e/ou
financiamento à empresas de variados portes. Experiência com consultoria e
coordenação de projetos, incluindo produção de relatórios técnicos relacionados ao
ecossistema de inovação, finanças e empreendedorismo. Capacidade de identificar,
desenvolver e entregar novos produtos e projetos relacionados ao desenho de
instrumentos voltados ao crédito e financiamento de políticas de inovação.

●

Idioma: Fluência em português. Habilidades avançadas de escrita e oral em espanhol
é altamente desejável.

VIII.

●

●
●

●

IX.
●
●
●
●

Competências gerais e técnicas

Profissional com título universitário e com pós-graduação em inovação, gestão da
tecnologia da informação, empreendedorismo, finanças ou área equivalente com
estudos em áreas afins aos objetivos da consultoria.
Experiência na área de pelo menos 25 anos, contados a partir da data de graduação
correspondente ao primeiro título profissional obtido.
Experiência específica de 25 anos contados a partir da data de graduação
correspondente ao primeiro título profissional, no desempenho de funções diretivas na
formulação, avaliação e implementação de projetos de apoio, fomento e financiamento
de políticas de inovação.
Ampla experiência na análise estratégica e avaliação de políticas de financiamento e/ou
crédito, empreendedorismo e de inovação.
Resumo da oportunidade
Tipo de contrato e modalidade: PEC
Duração do contrato: 90 dias ao longo de 180 dias descontínuos
Data de início:
Local de Trabalho: Sob responsabilidade do Consultor
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●

Chefe de Divisão ou Coordenador: A coordenação dessa consultoria ficará a cargo
de Vanderleia Radaelli – Especialista Líder da Divisão de Competitividade e Inovação
do BID no Brasil.
Requisitos: Deve ser cidadã/ão de um dos 48 países membros do BID e não ter
familiares que trabalhem atualmente no Grupo BID.

Nossa cultura: Nosso pessoal está comprometido e apaixonado por melhorar vidas na América
Latina e Caribe, e eles conseguem fazer o que mais gostam num ambiente de trabalho diverso,
colaborativo e desafiante. Somos a primeira instituição de desenvolvimento da América Latina
e do Caribe a receber a certificação EDGE, reconhecendo nosso forte compromisso com a
igualdade de gênero. Como funcionário, você pode fazer parte de grupos de recursos internos
que conectam nossa comunidade em torno de interesses comuns.
Alentamos a que mulheres, afro-descendentes, pessoas de origens indígenas e pessoas
com deficiência se inscrevam.
Sobre nós: No BID, estamos comprometidos em melhorar vidas. Desde 1959, somos uma das
principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e
institucional na América Latina e no Caribe. Nós fazemos mais do que emprestar embora.
Fazemos parceria com nossos 48 países para fornecer à América Latina e ao Caribe pesquisas
de ponta sobre questões de desenvolvimento relevantes, orientação de políticas para informar
suas decisões e assistência técnica para melhorar o planejamento e a execução de projetos.
Para isso, precisamos de pessoas que não apenas tenham as habilidades certas, mas também
sejam apaixonadas por melhorar vidas.
Nossa equipe de Recursos Humanos analisa cuidadosamente todas as aplicações.
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I. Contexto

O Estado de São Paulo ocupa uma posição de elevada importância frente à economia
brasileira, além de possuir o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) mais robusto
dentre os estados brasileiros. Apesar do potencial imenso contido no estado que diz respeito à
inovação, por conta das dimensões do mercado interno e da capacidade instalada em
infraestrutura de ciência e tecnologia, há ainda entraves significativos para o avanço da
inovação.
A implementação sistemática e de forma coerente de políticas voltadas ao apoio à inovação
empresarial são centrais não somente para para a retomada do crescimento econômico de São
Paulo (e consequentemente do Brasil) como também para a superação de problemas
estruturais que atuam como entraves ao desenvolvimento do país. Essa agenda ganha uma
centralidade ainda maior tendo em vista o cenário atual caracterizado pelas consequências
econômicas e sociais geradas pela pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). De
modo a enfrentar a crise e construir uma agenda de retomada do desenvolvimento, torna-se
urgente reforçar políticas de apoio à ciência, tecnologia e inovação, fortalecendo o
empreendedorismo inovador, a sofisticação da produção e do setor de serviços e impulsionar
a transformação de modelos de negócios de forma duradoura.
O objetivo do Projeto Novos Instrumentos de Inovação (BR-L1566), fruto de parceria entre a
Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) com o do Estado de São Paulo, por meio da Desenvolve SP - Agência
de Fomento Paulista e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo,
é o de disponibilizar recursos para a inovação empresarial no Estado de São Paulo, por meio
de novos instrumentos de financiamento, superando dificuldades históricas e estruturais do
ecossistema de inovação brasileiro.
Dessa forma, pretende-se ampliar os recursos de fomento para atividades de apoio à
inovação empresarial. O que se objetiva é uma mudança tanto de caráter quantitativo, isto é,
de aumento da disponibilização do montante de recursos destinados ao financiamento de
atividades inovativas, quanto qualitativa, ao ampliar o leque de produtos financeiros, linhas de
crédito e formas de apoio para esses empreendimentos. As formas de apoio e a quantidade de
recursos disponíveis hoje são inferiores ao que é necessário para aumentar a taxa de inovação
das empresas paulistas, e com isso aumentar a produtividade, o aumento do valor agregado
dos produtos e serviços e a competitividade da economia do estado. De forma mais específica,
este projeto objetiva a:
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1. Construir maior sintonia entre linhas de crédito, investimento em participações e outros
produtos financeiros com outros instrumentos de fomento já existentes como contratos de
subvenção econômica por parte de agências de fomento. Nesse ponto aqui, destaca-se o
potencial de desenvolver formas de financiamento voltadas para empresas participantes ou
egressas do Programa PIPE-FAPESP, o maior programa de subvenção econômica do
Brasil.
2. Ampliar linhas de crédito regulares para o financiamento de projetos de inovação, com
condições condizentes com as necessidades de empresas inovadoras, que atuam em
atividades de maior risco. Nesse sentido, devem ser operadas linhas com prazos de
carência mais alongados e taxas de juros menores do que as de setores tradicionais, mas
não se limitando a isso.
3. Alinhar instrumentos de fomento com atividades voltadas à construção de capacidades,
tanto para gestão de negócios quanto de gestão da inovação. Conforme o diagnóstico da
seção anterior, esta é uma dificuldade recorrente entre startups e pequenas empresas
inovadoras, em particular as provenientes do meio de pesquisa, fundadas por estudantes
ou pesquisadores. Projetos de formação empreendedora, somados à disponibilização de
financiamento, são capazes de construir as complementaridades necessárias para
converter ciência e tecnologia em negócios inovadores.
4. Facilitar a conexão entre empresas e instituições científicas e tecnológicas, por meio da
facilitação e desburocratização da concessão de financiamento para empresas e negócios
que contratem serviços tecnológicos, utilizem infraestrutura laboratorial ou desenvolvam
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação juntamente com instituições científicas e
tecnológicas (ICTs).
5. Promover compras públicas de inovação, que consistem em políticas promotoras da
inovação pelo lado da demanda, na medida em que usam o poder de compra do Estado
para incentivar e direcionar a capacidade inovadora do setor privado. Uma empresa que
tenha o governo desempenhando o papel de “primeiro cliente” não apenas tem acesso a
canais de vendas novos, como também possui mais solidez para obter crédito.
6. Desenvolver instrumentos de apoio à internacionalização de startups e pequenas empresas
inovadoras, criando uma mentalidade global e facilitando acesso a outros mercados. Nesse
sentido, é necessário criar produtos financeiros específicos para facilitar a fase de scale-up
por meio do acesso a mercados internacionais.
7. Elaborar instrumentos financeiros para difusão da inovação em larga escala, que é adoção
de novas ideias ou tecnologias pelas empresas para aumento de competitividade.
8. Apoiar a digitalização em massa do setor privado paulista, inclusive com tecnologias da
Quarta Revolução Industrial, para aumento de produtividade e novos modelos de negócio.
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9. Desenhar instrumentos para alavancagem de recursos e investimentos privados, do terceiro
setor e de organismos internacionais utilizando a inovação como diferencial para solução
de problemas complexos.
10. Elaborar produtos financeiros que apoiem o segmento nascente de negócios e
investimentos de impacto social e ambiental, além de atrair projetos e fontes de recursos
internacionais destinadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
11. Fomentar investimentos das empresas nos ambientes de inovação do Estado de São
Paulo por meio de mecanismos financeiros que apoiem a presença física e a realização de
projetos em distritos de inovação, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, centros
de inovação, dentre outros.
12. Promover instrumentos que promovam e acelerem projetos conjuntos de grandes
empresas com startups, pequenas e médias empresas inovadoras.
13. Estruturar um laboratório de inovação financeira para geração de novos instrumentos
de fomento à inovação e suas consequentes regulações.
14. Criar mecanismos robustos de monitoramento e avaliação das políticas públicas de
apoio à inovação implementadas, analisando as evidências decorrentes de sua aplicação e
revisando sua aplicação de maneira sistemática.
Os recursos captados junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da ordem
de US$200 milhões, serão operacionalizados pela Agência de Fomento Paulista - Desenvolve
SP. O seu papel é coordenar e implantar políticas financeiras de fomento para projetos de
ampliação da competitividade dos agentes econômicos do estado, com atenção às iniciativas
de inovação e desenvolvimento tecnológico, de acordo com as definições de seu projeto
estratégico e em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo do Estado. A
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, por meio de sua
Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, atuará apoiando a execução do projeto.
II. A Equipe

A Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação oferece financiamento, assistência
técnica e produtos de conhecimento para apoiar seus clientes nas áreas de ação prioritárias.
Os programas incorporam temas como formação de capital humano altamente qualificado em
ciência, tecnologia e inovação, o fortalecimento da infraestrutura cientifica e tecnológica, o
desenho de políticas públicas de fomento a inovação e o fortalecimento das agências e
ministérios encarregados de executar as políticas de inovação. Com vistas a reforçar a
competitividade mediante a inovação empresarial, faz-se necessário analisar o conhecimento
das economias como uma condição necessária para o êxito em um contexto de grandes
transformações tecnológicas em curso.
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III. Objetivo
O objetivo desta consultoria é a elaboração de relatórios e notas técnicas que apoiem o
projeto de implementação de novos instrumentos de financiamento à inovação no Estado de
São Paulo. Espera-se da(o) consultora(o) um exercício de diagnóstico da capacidade
institucional da Desenvolve SP para ampliar seus mecanismos de fomento e financiamento às
empresas paulistas inovadoras em variados estágios de maturidade. Esse levantamento deve
embasar uma proposta de desenvolvimento jurídico-institucional da Agência de modo a permitir
a execução do projeto. A(o) consultora(o) deverá realizar avaliação jurídico-institucional do
desenho de novos instrumentos de financiamento, sob a forma de novos instrumentos de
crédito, com novas condições, prazos de carência e estrutura de garantias, instrumentos de
investimento em participação (equity) assim como instrumentos híbridos e outras modalidades.
A(O) consultora(o) contratado deverá atuar em estreita interação e diálogo com a equipe da
Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação do BID, da Desenvolve SP – Agência de
Desenvolvimento Paulista e da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

IV. Principais Atividades
●
●

●
●
●
●
●

●

Desenvolvimento de pesquisa, com revisão de literatura e levantamento de bases de
dados;
Participação de workshops, preparação e condução entrevistas semi-estruturadas com
atores relevantes do ecossistema de inovação em São Paulo para levantamento de
dados, aprofundamento do conhecimento e validação de hipóteses;
Sistematização dos resultados de pesquisa e de interações com atores-chave do
ecossistema na forma de relatórios e notas técnicas;
Desenho jurídico de novos fundos de investimento;
Desenho de requisitos institucionais da Desenvolve SP para desenvolver o projeto e
operar os novos instrumentos de financiamento a serem implementados;
Realização de consultas e levantamentos de informações junto a órgãos, instituições
parceiras e atores relevantes na temática do projeto;
Participação em reuniões, ao longo de toda a vigência do contrato, com a equipe da
Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação do BID, da Desenvolve SP – Agência
de Desenvolvimento Paulista e da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo;
Apresentação, em reuniões, dos resultados obtidos e desenvolvidos ao longo do projeto.

V. Entregáveis

O(A) consultor(a) deve elaborar os seguintes documentos:
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Produto

Atividades

Remuneração

Prazo

Produto 1: Relatório de
workshops do
diagnóstico do
ecossistema

- Participação nos workshops da
Missão de Identificação do
Projeto Novos Instrumentos de
Inovação (BR-L1566) nos dias
17 a 19/03/2021
- Sistematização de resultados
- Redação de Relatório

10% do valor
total

Até 30 dias
após a
contratação

Produto 2: Diagnóstico
de capacidade
institucional da
Desenvolve SP para
execução do projeto

- Análise regulatória dos
instrumentos de fomento e
financiamento às empresas
inovadoras, considerando
barreiras de entrada, riscos de
inadimplência e demais
dificuldades de acesso ao
crédito
- Desenvolvimento de pesquisa
sobre a capacidade
institucional da Desenvolve SP
para ampliar seus mecanismos
de fomento e financiamento às
empresas paulistas inovadoras
em variados estágios de
maturidade

20% do valor
total

Até 60 dias
após a
contratação

Produto 3: Nota Técnica
com proposta e
avaliação jurídicoinstitucional de novos
produtos financeiros a
serem concedidos pela
Desenvolve SP

- Desenho jurídico-institucional e
regulatório de instrumentos
destinados ao fomento e
financiamento de empresas
inovadoras no Estado de São
Paulo por meio da Desenvolve
SP
- Avaliação de instrumentos nas
modalidades de crédito, equity
e instrumentos híbridos,
considerando potenciais riscos
e vantagens inerentes à cada
opção sob a ótica da
Desenvolve SP

30% do valor
total

Até 90 dias
após a
contratação

Produto 4: Nota Técnica
contemplando arranjo
jurídico-institucional da
proposta de Integração
e Modelo de Serviço dos
Novos Produtos
Financeiros

- Proposta de integração de
novos instrumentos financeiros
com modalidades já existentes
de financiamento,
considerando aspectos
regulatórios e institucionais da
Desenvolve SP

40% do valor
total

Até 180 dias
após a
contratação
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- Desenho de “jornada do
empreendedor inovador” com
orientações e incentivos à
concessão de créditos para
empresas voltadas à ciência,
tecnologia e inovação

VI. Cronograma de Pagamentos

●
●
●
●

10% na entrega do Produto 1;
20% na entrega do Produto 2;
30% na entrega do Produto 3;
40% na entrega do Produto 4.

VII. O que você precisará:
●

Cidadania: Você é um cidadão de Brasil ou cidadão de um dos nossos 48 países
membros com autorização legal ou de residência para trabalhar em Brasil.

●

Consanguinidade: Você não tem membros da família (até quarto grau de
consanguinidade e segundo grau de afinidade, inclusive cônjuge) trabalhando no Grupo
do BID.

●

Educação: graduação em direito. Mestrado, doutorado ou pós-graduação em direito,
finanças, inovação, regulação e fomento e/ou financiamento às políticas de inovação ou
área equivalente.

●

Experiência: mínimo de 20 (vinte) anos de exercício da advocacia, com experiência
relevante no mercado financeiro, mercado de capitais ou estruturação e/ou regulação
jurídica de instrumentos de financiamento e/ou fomento. Experiência com consultoria e
coordenação de projetos, incluindo produção de relatórios técnicos relacionados ao
ecossistema de inovação, finanças, mercado financeiro e/ou de capitais. Capacidade de
identificar, desenvolver e entregar novos produtos e projetos relacionados ao desenho
de instrumentos voltados ao crédito e financiamento de políticas de inovação.

●

Idioma: Fluência em português. Habilidades avançadas de escrita e oral em outra língua
oficial do Banco é altamente desejável.

VIII. Competências gerais e técnicas:
●

Profissional com título universitário e com pós-graduação em direito, finanças, inovação,
regulação e financiamento e/ou fomento às políticas de inovação ou com estudos em
áreas afins aos objetivos da consultoria.
14

Anexo A
HRD Termos de Referência, Novo Formato 2018
Para consultorias modo PEC
●
●

●

Experiência na área de pelo menos 20 anos, contados a partir da data de graduação
correspondente ao primeiro título profissional obtido.
Experiência específica de 20 anos contados a partir da data de graduação
correspondente ao primeiro título profissional, no desempenho de funções diretivas na
formulação, avaliação a implementação de projetos de apoio, fomento e financiamento
de políticas de inovação.
Ampla experiência na análise estratégica e avaliação de instrumentos voltados ao
crédito e financiamento de políticas de inovação.

IX. Resumo da oportunidade:
●
●
●
●
●
●

Tipo de contrato e modalidade: PEC
Duração do contrato: 60 dias ao longo de 180 dias descontínuos
Data de início: 08 de março de 2020
Local de Trabalho: Sob responsabilidade do Consultor
Chefe de Divisão ou Coordenador: A coordenação dessa consultoria ficará a cargo
de Vanderleia Radaelli – Especialista Líder da Divisão de Competitividade e Inovação
do BID no Brasil.
Requisitos: Deve ser cidadã/ão de um dos 48 países membros do BID e não ter
familiares que trabalhem atualmente no Grupo BID.

Nossa cultura: Nosso pessoal está comprometido e apaixonado por melhorar vidas na América
Latina e Caribe, e eles conseguem fazer o que mais gostam num ambiente de trabalho diverso,
colaborativo e desafiante. Somos a primeira instituição de desenvolvimento da América Latina
e do Caribe a receber a certificação EDGE, reconhecendo nosso forte compromisso com a
igualdade de gênero. Como funcionário, você pode fazer parte de grupos de recursos internos
que conectam nossa comunidade em torno de interesses comuns.
Alentamos a que mulheres, afro-descendentes, pessoas de origens indígenas e pessoas
com deficiência se inscrevam.
Sobre nós: No BID, estamos comprometidos em melhorar vidas. Desde 1959, somos uma das
principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e
institucional na América Latina e no Caribe. Nós fazemos mais do que emprestar embora.
Fazemos parceria com nossos 48 países para fornecer à América Latina e ao Caribe pesquisas
de ponta sobre questões de desenvolvimento relevantes, orientação de políticas para informar
suas decisões e assistência técnica para melhorar o planejamento e a execução de projetos.
Para isso, precisamos de pessoas que não apenas tenham as habilidades certas, mas também
sejam apaixonadas por melhorar vidas.
Nossa equipe de Recursos Humanos analisa cuidadosamente todas as aplicações.
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Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação (IFD/CTI)
Projeto Novos Instrumentos de Inovação (BR-L1566)
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X. Contexto
O Estado de São Paulo ocupa uma posição de elevada importância frente à economia
brasileira, além de possuir o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) mais robusto
dentre os estados brasileiros. Apesar do potencial imenso contido no estado que diz respeito à
inovação, por conta das dimensões do mercado interno e da capacidade instalada em
infraestrutura de ciência e tecnologia, há ainda entraves significativos para o avanço da
inovação.
A implementação sistemática e de forma coerente de políticas voltadas ao apoio à inovação
empresarial são centrais não somente para a retomada do crescimento econômico de São
Paulo (e consequentemente do Brasil) como também para a superação de problemas
estruturais que atuam como entraves ao desenvolvimento do país. Essa agenda ganha uma
centralidade ainda maior tendo em vista o cenário atual caracterizado pelas consequências
econômicas e sociais geradas pela pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). De
modo a enfrentar a crise e construir uma agenda de retomada do desenvolvimento, torna-se
urgente reforçar políticas de apoio à ciência, tecnologia e inovação, fortalecendo o
empreendedorismo inovador, a sofisticação da produção e do setor de serviços e impulsionar
a transformação de modelos de negócios de forma duradoura.
O objetivo do Projeto Novos Instrumentos de Financiamento para Inovação (BR-L1566), fruto
de parceria entre a Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) com o Estado de São Paulo, por meio da Desenvolve SP - Agência
de Fomento Paulista e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo,
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), é o de aumentar o investimento nas
atividades de inovação empresarial, tanto nas empresas existentes como nas novas empresas
no Estado de São Paulo.
O que se objetiva é uma mudança tanto de caráter quantitativo, isto é, de aumento da
disponibilização do montante de recursos destinados ao financiamento de atividades inovativas,
quanto qualitativa, ao ampliar o leque de produtos financeiros, linhas de crédito e formas de
apoio para esses empreendimentos. As formas de apoio e a quantidade de recursos disponíveis
hoje são inferiores ao que é necessário para aumentar a taxa de inovação das empresas
paulistas, e com isso aumentar a produtividade, o valor agregado dos produtos e serviços e a
competitividade da economia do estado. De forma mais específica, este projeto objetiva:
15.
Aumentar o investimento na inovação das empresas beneficiários dos novos
instrumentos de financiamento da inovação criados pelo programa;
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16.
Aumentar a adopção de tecnologias digitais por parte das micro, pequena e medianas
empresas; e,
17.
Fortalecer as capacidades institucionais da Desenvolve SP para o desenho, articulação,
implementação e avaliação das políticas de inovação, e a transformação digital da mesma
Desenvolve SP.
O programa tem um montante total de US$315 milhões, sendo US$195 milhões financiados
com um empréstimo do BID e US$120 milhões financiados com os recursos da contraparte
local, e a Desenvolve SP será o organismo executor do programa. O seu papel será de
coordenar e implantar políticas financeiras de fomento para projetos de ampliação da
competitividade dos agentes econômicos do estado, com atenção às iniciativas de inovação,
desenvolvimento tecnológico e planejamento estratégico, bem como em sintonia com as
diretrizes e políticas definidas pelo Governo do Estado. A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo, por meio de sua Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e
Inovação, atuará apoiando a execução do projeto.
XI. A Equipe
A Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação oferece financiamento, assistência técnica
e produtos de conhecimento para apoiar seus clientes nas áreas de ação prioritárias. Os
programas incorporam temas como formação de capital humano altamente qualificado em
ciência, tecnologia e inovação, o fortalecimento da infraestrutura cientifica e tecnológica, o
desenho de políticas públicas de fomento a inovação e o fortalecimento das agências e
ministérios encarregados de executar as políticas de inovação. Com vistas a reforçar a
competitividade mediante a inovação empresarial, faz-se necessário analisar o conhecimento
das economias como uma condição necessária para o êxito em um contexto de grandes
transformações tecnológicas em curso.
XII. Objetivo
O Consultor trabalhará junto a Desenvolve SP no desenho e o lançamento do programa Novos
Instrumentos de Financiamento para Inovação (BR-L1566) para apoiar a revisão e conceituação
dos aspectos técnicos do desenho e execução do projeto. A(O) consultora(o) contratada(o)
deverá atuar em estreita interação e diálogo com a equipe da Divisão de Competitividade,
Tecnologia e Inovação do BID, da Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista e da
Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo, e os outros consultores e instituições participando no
desenho do projeto.

XIII. Principais Atividades
●

Apoiar a Desenvolve SP nos aspectos técnicos da conceituação do programa.
17

Anexo A
HRD Termos de Referência, Novo Formato 2018
Para consultorias modo PEC
●
●

●
●

●

●
●
●

●
●

Apoiar a Desenvolve SP com comentários e sugestões sobre as propostas dos novos
instrumentos de financiamento para a inovação.
Apoiar a Desenvolve SP com comentários e sugestões sobre as propostas dos
instrumentos de financiamento e a assistência técnica para apoiar a adopção
tecnológica das micro, pequenas e medianas empresas.
Apoiar a Desenvolve SP comentários e sugestões sobre as propostas de fortalecimento
das capacidades institucionais para a inovação e a transformação digital.
Revisar e proporcionar comentários e sugestões técnicos nas outras áreas técnicas que
se abrangem nos relatórios e documentos desenvolvidos no desenho e no começo da
execução do programa.
Analisar e interpretar os dados e informação sobre o perfil beneficiário e as lacunas na
oferta atual dos instrumentos financeiros da Desenvolve SP em apoio ao desenho do
projeto.
Revisar os termos de referência para a contratação de serviços adicionais requeridos
pela Desenvolve SP no contexto do projeto.
Desenvolver o plano de trabalho para a Desenvolve SP no desenho do projeto e elaborar
relatórios de monitoramento do desempenho do desenho do projeto.
Facilitar a articulação entre a Desenvolve SP, a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, a equipe do Projeto do BID e outras instituições parceiros no projeto como,
por exemplo, a Fapesp e o SEBRAE.
Participar das reuniões de planejamento e desenho do projeto.
Participar das oficinas/ workshops e treinamentos relacionados com o projeto para a
equipe da Desenvolve SP.

XIV. Entregáveis
O(A) consultor(a) deve elaborar os seguintes documentos:

Produto

Atividades

Remuneração

Prazo

Produto 1: Plano de
trabalho

- Plano de trabalho para a
Desenvolve SP no desenho do
projeto

20% do valor
total

Até 15 dias
após a
contratação

Produto 2: Relatório de
meio-termo

- Relatório com os detalhes das
atividades realizadas e
produtos gerados,
apresentando entraves e lições
aprendidas se relevantes

40% do valor
total

Até 90 dias
após a
contratação

Produto 3: Relatório
Final

- Relatório com os detalhes das
atividades realizadas e
produtos gerados

40% do valor
total

Até 150 dias
após a
contratação
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XV.

Cronograma de Pagamentos
●
●
●

XVI.

20% na entrega do Produto 1;
40% na entrega do Produto 2;
40% na entrega do Produto 3;

O que você precisará

●

Cidadania: Você é um cidadão de Brasil ou cidadão de um dos nossos 48 países
membros com autorização legal ou de residência para trabalhar em Brasil.

●

Consanguinidade: Você não tem membros da família (até quarto grau de
consanguinidade e segundo grau de afinidade, inclusive cônjuge) trabalhando no Grupo
do BID.

●

Educação: graduação em administração, economia, engenharia ou área equivalente.
Mestrado, ou pós-graduação em finanças, economia, inovação, ou área equivalente.

●

Experiência: mínimo de quinze anos de experiência relevante em finanças, economia,
inovação, investimentos ou estruturação de políticas de crédito e/ou financiamento às
empresas de variados portes.

●

Idioma: Fluência em português. Habilidades avançadas de escrita e oral em espanhol
é altamente desejável.

XVII.

Competências gerais e técnicas

●

Conhecimentos especializados em matéria de gestão de projetos, instrumentos
financeiros, ou políticas de inovação.

●

Excelente capacidade de comunicação, incluindo as formas escrita e oral.

●

Capacidade de planejamento, organização e entrega de resultados.

●

Capacidade comprovada para comunicar conceitos complexos e a elaboração de
relatórios que são claros, concisos e significativos.

●

Capacidade de desenvolver, analisar e articular os problemas de projeto e identificar
abordagens criativas e práticas para superar as situações mais difíceis.

XVIII.
●
●
●
●

Resumo da oportunidade
Tipo de contrato e modalidade: PEC
Duração do contrato: 90 dias ao longo de 150 dias descontínuos
Data de início: setembro de 2021
Local de Trabalho: Sob responsabilidade do Consultor
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●

Chefe de Divisão ou Coordenador: A coordenação dessa consultoria ficará a cargo
de Michael Hennessey – Especialista da Divisão de Competitividade e Inovação do BID
no Brasil.
Requisitos: Deve ser cidadã/ão de um dos 48 países membros do BID e não ter
familiares que trabalhem atualmente no Grupo BID.

Nossa cultura: Nosso pessoal está comprometido e apaixonado por melhorar vidas na América
Latina e Caribe, e eles conseguem fazer o que mais gostam num ambiente de trabalho diverso,
colaborativo e desafiante. Somos a primeira instituição de desenvolvimento da América Latina
e do Caribe a receber a certificação EDGE, reconhecendo nosso forte compromisso com a
igualdade de gênero. Como funcionário, você pode fazer parte de grupos de recursos internos
que conectam nossa comunidade em torno de interesses comuns.
Alentamos a que mulheres, afro-descendentes, pessoas de origens indígenas e pessoas
com deficiência se inscrevam.
Sobre nós: No BID, estamos comprometidos em melhorar vidas. Desde 1959, somos uma das
principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e
institucional na América Latina e no Caribe. Nós fazemos mais do que emprestar embora.
Fazemos parceria com nossos 48 países para fornecer à América Latina e ao Caribe pesquisas
de ponta sobre questões de desenvolvimento relevantes, orientação de políticas para informar
suas decisões e assistência técnica para melhorar o planejamento e a execução de projetos.
Para isso, precisamos de pessoas que não apenas tenham as habilidades certas, mas também
sejam apaixonadas por melhorar vidas.
Nossa equipe de Recursos Humanos analisa cuidadosamente todas as aplicações.
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XIX. Contexto
O Estado de São Paulo ocupa uma posição de elevada importância frente à economia
brasileira, além de possuir o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) mais robusto
dentre os estados brasileiros. Apesar do potencial imenso contido no estado que diz respeito à
inovação, por conta das dimensões do mercado interno e da capacidade instalada em
infraestrutura de ciência e tecnologia, há ainda entraves significativos para o avanço da
inovação.
A implementação sistemática e de forma coerente de políticas voltadas ao apoio à inovação
empresarial são centrais não somente para a retomada do crescimento econômico de São
Paulo (e consequentemente do Brasil) como também para a superação de problemas
estruturais que atuam como entraves ao desenvolvimento do país. Essa agenda ganha uma
centralidade ainda maior tendo em vista o cenário atual caracterizado pelas consequências
econômicas e sociais geradas pela pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). De
modo a enfrentar a crise e construir uma agenda de retomada do desenvolvimento, torna-se
urgente reforçar políticas de apoio à ciência, tecnologia e inovação, fortalecendo o
empreendedorismo inovador, a sofisticação da produção e do setor de serviços e impulsionar
a transformação de modelos de negócios de forma duradoura.
O objetivo do Projeto Novos Instrumentos de Financiamento para Inovação (BR-L1566), fruto
de parceria entre a Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) com o Estado de São Paulo, por meio da Desenvolve SP - Agência
de Fomento Paulista e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo,
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), é o de aumentar o investimento nas
atividades de inovação empresarial, tanto nas empresas existentes como nas novas empresas
no Estado de São Paulo.
O que se objetiva é uma mudança tanto de caráter quantitativo, isto é, de aumento da
disponibilização do montante de recursos destinados ao financiamento de atividades inovativas,
quanto qualitativa, ao ampliar o leque de produtos financeiros, linhas de crédito e formas de
apoio para esses empreendimentos. As formas de apoio e a quantidade de recursos disponíveis
hoje são inferiores ao que é necessário para aumentar a taxa de inovação das empresas
paulistas, e com isso aumentar a produtividade, o valor agregado dos produtos e serviços e a
competitividade da economia do estado. De forma mais específica, este projeto objetiva:
18.
Aumentar o investimento na inovação das empresas beneficiários dos novos
instrumentos de financiamento da inovação criados pelo programa;
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19.
Aumentar a adopção de tecnologias digitais por parte das micro, pequena e medianas
empresas; e,
20.
Fortalecer as capacidades institucionais da Desenvolve SP para o desenho, articulação,
implementação e avaliação das políticas de inovação, e a transformação digital da mesma
Desenvolve SP.
O programa tem um montante total de US$315 milhões, sendo US$195 milhões financiados
com um empréstimo do BID e US$120 milhões financiados com os recursos da contraparte
local, e a Desenvolve SP será o organismo executor do programa. O seu papel será de
coordenar e implantar políticas financeiras de fomento para projetos de ampliação da
competitividade dos agentes econômicos do estado, com atenção às iniciativas de inovação,
desenvolvimento tecnológico e planejamento estratégico, bem como em sintonia com as
diretrizes e políticas definidas pelo Governo do Estado. A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo, por meio de sua Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e
Inovação, atuará apoiando a execução do projeto.
XX. A Equipe
A Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação oferece financiamento, assistência técnica
e produtos de conhecimento para apoiar seus clientes nas áreas de ação prioritárias. Os
programas incorporam temas como formação de capital humano altamente qualificado em
ciência, tecnologia e inovação, o fortalecimento da infraestrutura cientifica e tecnológica, o
desenho de políticas públicas de fomento a inovação e o fortalecimento das agências e
ministérios encarregados de executar as políticas de inovação. Com vistas a reforçar a
competitividade mediante a inovação empresarial, faz-se necessário analisar o conhecimento
das economias como uma condição necessária para o êxito em um contexto de grandes
transformações tecnológicas em curso.
XXI. Objetivo
O Consultor trabalhará junto a Desenvolve SP no desenho e o lançamento do programa Novos
Instrumentos de Financiamento para Inovação (BR-L1566) para apoiar a revisão e conceituação
dos aspectos técnicos do desenho e execução do projeto. A(O) consultora(o) contratada(o)
deverá atuar em estreita interação e diálogo com a equipe da Divisão de Competitividade,
Tecnologia e Inovação do BID, da Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista e da
Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo, e os outros consultores e instituições participando no
desenho do projeto.

XXII. Principais Atividades
●

Apoiar a Desenvolve SP nos aspectos técnicos da conceituação do programa.
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●

●

●
●
●

●
●

Apoiar a Desenvolve SP com comentários e sugestões sobre as propostas dos novos
instrumentos de financiamento para a inovação.
Apoiar a Desenvolve SP com comentários e sugestões sobre as propostas dos
instrumentos de financiamento e a assistência técnica para apoiar a adopção
tecnológica das micro, pequenas e medianas empresas.
Apoiar a Desenvolve SP comentários e sugestões sobre as propostas de fortalecimento
das capacidades institucionais para a inovação e a transformação digital.
Revisar e proporcionar comentários e sugestões técnicos nas outras áreas técnicas que
se abrangem nos relatórios e documentos desenvolvidos no desenho e no começo da
execução do programa.
Analisar e interpretar os dados e informação sobre o perfil beneficiário e as lacunas na
oferta atual dos instrumentos financeiros da Desenvolve SP em apoio ao desenho do
projeto.
Revisar os termos de referência para a contratação de serviços adicionais requeridos
pela Desenvolve SP no contexto do projeto.
Desenvolver o plano de trabalho para a Desenvolve SP no desenho do projeto e elaborar
relatórios de monitoramento do desempenho do desenho do projeto.
Facilitar a articulação entre a Desenvolve SP, a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, a equipe do Projeto do BID e outras instituições parceiros no projeto como,
por exemplo, a Fapesp e o SEBRAE.
Participar das reuniões de planejamento e desenho do projeto.
Participar das oficinas/ workshops e treinamentos relacionados com o projeto para a
equipe da Desenvolve SP.

XXIII. Entregáveis
O(A) consultor(a) deve elaborar os seguintes documentos:

Produto

Atividades

Remuneração

Prazo

Produto 1: Plano de
trabalho

- Plano de trabalho para a
Desenvolve SP no desenho do
projeto

20% do valor
total

Até 15 dias
após a
contratação

Produto 2: Relatório de
meio-termo

- Relatório com os detalhes das
atividades realizadas e
produtos gerados,
apresentando entraves e lições
aprendidas se relevantes

40% do valor
total

Até 90 dias
após a
contratação

Produto 3: Relatório
Final

- Relatório com os detalhes das
atividades realizadas e
produtos gerados

40% do valor
total

Até 150 dias
após a
contratação
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XXIV.

Cronograma de Pagamentos
●
●
●

XXV.

20% na entrega do Produto 1;
40% na entrega do Produto 2;
40% na entrega do Produto 3;

O que você precisará

●

Cidadania: Você é um cidadão de Brasil ou cidadão de um dos nossos 48 países
membros com autorização legal ou de residência para trabalhar em Brasil.

●

Consanguinidade: Você não tem membros da família (até quarto grau de
consanguinidade e segundo grau de afinidade, inclusive cônjuge) trabalhando no Grupo
do BID.

●

Educação: graduação em administração, economia, engenharia ou área equivalente.
Mestrado, ou pós-graduação em finanças, economia, inovação, ou área equivalente.

●

Experiência: mínimo de quinze anos de experiência relevante em finanças, economia,
inovação, investimentos ou estruturação de políticas de crédito e/ou financiamento às
empresas de variados portes.

●

Idioma: Fluência em português. Habilidades avançadas de escrita e oral em espanhol
é altamente desejável.

XXVI.

Competências gerais e técnicas

●

Conhecimentos especializados em matéria de gestão de projetos, instrumentos
financeiros, ou políticas de inovação.

●

Excelente capacidade de comunicação, incluindo as formas escrita e oral.

●

Capacidade de planejamento, organização e entrega de resultados.

●

Capacidade comprovada para comunicar conceitos complexos e a elaboração de
relatórios que são claros, concisos e significativos.

●

Capacidade de desenvolver, analisar e articular os problemas de projeto e identificar
abordagens criativas e práticas para superar as situações mais difíceis.

XXVII.
●
●
●
●

Resumo da oportunidade
Tipo de contrato e modalidade: PEC
Duração do contrato: 90 dias ao longo de 150 dias descontínuos
Data de início: setembro de 2021
Local de Trabalho: Sob responsabilidade do Consultor
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Chefe de Divisão ou Coordenador: A coordenação dessa consultoria ficará a cargo
de Michael Hennessey – Especialista da Divisão de Competitividade e Inovação do BID
no Brasil.
Requisitos: Deve ser cidadã/ão de um dos 48 países membros do BID e não ter
familiares que trabalhem atualmente no Grupo BID.

Nossa cultura: Nosso pessoal está comprometido e apaixonado por melhorar vidas na América
Latina e Caribe, e eles conseguem fazer o que mais gostam num ambiente de trabalho diverso,
colaborativo e desafiante. Somos a primeira instituição de desenvolvimento da América Latina
e do Caribe a receber a certificação EDGE, reconhecendo nosso forte compromisso com a
igualdade de gênero. Como funcionário, você pode fazer parte de grupos de recursos internos
que conectam nossa comunidade em torno de interesses comuns.
Alentamos a que mulheres, afro-descendentes, pessoas de origens indígenas e pessoas
com deficiência se inscrevam.
Sobre nós: No BID, estamos comprometidos em melhorar vidas. Desde 1959, somos uma das
principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e
institucional na América Latina e no Caribe. Nós fazemos mais do que emprestar embora.
Fazemos parceria com nossos 48 países para fornecer à América Latina e ao Caribe pesquisas
de ponta sobre questões de desenvolvimento relevantes, orientação de políticas para informar
suas decisões e assistência técnica para melhorar o planejamento e a execução de projetos.
Para isso, precisamos de pessoas que não apenas tenham as habilidades certas, mas também
sejam apaixonadas por melhorar vidas.
Nossa equipe de Recursos Humanos analisa cuidadosamente todas as aplicações.
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Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação (IFD/CTI)
Projeto Novos Instrumentos de Inovação (BR-L1566)
Consultor/a de apoio na a sistematização de dados e a articulação institucional (Junior)

XXVIII. Contexto
O Estado de São Paulo ocupa uma posição de elevada importância frente à economia
brasileira, além de possuir o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) mais robusto
dentre os estados brasileiros. Apesar do potencial imenso contido no estado que diz respeito à
inovação, por conta das dimensões do mercado interno e da capacidade instalada em
infraestrutura de ciência e tecnologia, há ainda entraves significativos para o avanço da
inovação.
A implementação sistemática e de forma coerente de políticas voltadas ao apoio à inovação
empresarial são centrais não somente para a retomada do crescimento econômico de São
Paulo (e consequentemente do Brasil) como também para a superação de problemas
estruturais que atuam como entraves ao desenvolvimento do país. Essa agenda ganha uma
centralidade ainda maior tendo em vista o cenário atual caracterizado pelas consequências
econômicas e sociais geradas pela pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). De
modo a enfrentar a crise e construir uma agenda de retomada do desenvolvimento, torna-se
urgente reforçar políticas de apoio à ciência, tecnologia e inovação, fortalecendo o
empreendedorismo inovador, a sofisticação da produção e do setor de serviços e impulsionar
a transformação de modelos de negócios de forma duradoura.
O objetivo do Projeto Novos Instrumentos de Financiamento para Inovação (BR-L1566), fruto
de parceria entre a Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) com o Estado de São Paulo, por meio da Desenvolve SP - Agência
de Fomento Paulista e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo,
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), é o de aumentar o investimento nas
atividades de inovação empresarial, tanto nas empresas existentes como nas novas empresas
no Estado de São Paulo.
O que se objetiva é uma mudança tanto de caráter quantitativo, isto é, de aumento da
disponibilização do montante de recursos destinados ao financiamento de atividades inovativas,
quanto qualitativa, ao ampliar o leque de produtos financeiros, linhas de crédito e formas de
apoio para esses empreendimentos. As formas de apoio e a quantidade de recursos disponíveis
hoje são inferiores ao que é necessário para aumentar a taxa de inovação das empresas
paulistas, e com isso aumentar a produtividade, o valor agregado dos produtos e serviços e a
competitividade da economia do estado. De forma mais específica, este projeto objetiva:
21.
Aumentar o investimento na inovação das empresas beneficiários dos novos
instrumentos de financiamento da inovação criados pelo programa;
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22.
Aumentar a adopção de tecnologias digitais por parte das micro, pequena e medianas
empresas; e,
23.
Fortalecer as capacidades institucionais da Desenvolve SP para o desenho, articulação,
implementação e avaliação das políticas de inovação, e a transformação digital da mesma
Desenvolve SP.
O programa tem um montante total de US$315 milhões, sendo US$195 milhões financiados
com um empréstimo do BID e US$120 milhões financiados com os recursos da contraparte
local, e a Desenvolve SP será o organismo executor do programa. O seu papel será de
coordenar e implantar políticas financeiras de fomento para projetos de ampliação da
competitividade dos agentes econômicos do estado, com atenção às iniciativas de inovação,
desenvolvimento tecnológico e planejamento estratégico, bem como em sintonia com as
diretrizes e políticas definidas pelo Governo do Estado. A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo, por meio de sua Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e
Inovação, atuará apoiando a execução do projeto.
XXIX. A Equipe
A Divisão de Competividade, Tecnologia e Inovação oferece financiamento, assistência técnica
e produtos de conhecimento para apoiar seus clientes nas áreas de ação prioritárias. Os
programas incorporam temas como formação de capital humano altamente qualificado em
ciência, tecnologia e inovação, o fortalecimento da infraestrutura cientifica e tecnológica, o
desenho de políticas públicas de fomento a inovação e o fortalecimento das agências e
ministérios encarregados de executar as políticas de inovação. Com vistas a reforçar a
competitividade mediante a inovação empresarial, faz-se necessário analisar o conhecimento
das economias como uma condição necessária para o êxito em um contexto de grandes
transformações tecnológicas em curso.
XXX. Objetivo
O Consultor trabalhará junto a Desenvolve SP no desenho do programa Novos Instrumentos
de Financiamento para Inovação (BR-L1566) para facilitar a sistematização dos dados
necessários para o projeto e a articulação com as outras instituições participando no projeto.
A(O) consultora(o) contratada(o) deverá atuar em estreita interação e diálogo com a equipe da
Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação do BID, da Desenvolve SP – Agência de
Desenvolvimento Paulista e da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e os outros consultores e instituições
participando no desenho do projeto.

XXXI. Principais Atividades
●

Apoiar a Desenvolve SP nas atividades requeridas no desenho do programa.
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●

Sistematizar dados e informação sobre os instrumentos financeiros da Desenvolve SP
em apoio ao desenho do projeto.
Facilitar as revisões e a consolidação de comentários dentro da Desenvolve SP dos
documentos e relatórios importantes no desenho do projeto.
Apoiar a coordenação de respostas às solicitações para informação e para dados em
apoio ao desenho do projeto.
Desenvolver o plano de trabalho para a Desenvolve SP no desenho do projeto e elaborar
relatórios de monitoramento do desempenho do desenho do projeto.
Facilitar a articulação entre a Desenvolve SP, a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, a equipe do Projeto do BID e outras instituições parceiros no projeto como,
por exemplo, a Fapesp e o SEBRAE.
Organizar e participar de reuniões de planejamento e desenho do projeto.
Apoiar a organização de oficinas/ workshops e treinamentos relacionados com o projeto
para a equipe da Desenvolve SP.
Desenvolver os termos de referência para a contratação de serviços adicionais
requeridos pela Desenvolve SP no contexto do projeto.

XXXII. Entregáveis
O(A) consultor(a) deve elaborar os seguintes documentos:

Produto

Atividades

Remuneração

Prazo

Produto 1: Plano de
trabalhar

- Plano de trabalho para a
Desenvolve SP no desenho do
projeto

15% do valor
total

Até 15 dias
após a
contratação

Produto 2: Relatório
sobre os instrumentos
financeiros de apoio à
inovação

- Sistematização de dados e
instrumentos de apoio a
inovação da Desenvolve SP

35% do valor
total

Até 45 dias
após a
contratação

Produto 3: Relatório de
meio-termo

- Relatório com os detalhes das
atividades realizadas e
produtos gerados,
apresentando entraves e lições
aprendidas se relevantes

20% do valor
total

Até 90 dias
após a
contratação

Produto 4: Relatório
Final

- Relatório com os detalhes das
atividades realizadas e
produtos gerados

30% do valor
total

Até 150 dias
após a
contratação

XXXIII.

Cronograma de Pagamentos
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XXXIV.

15% na entrega do Produto 1;
35% na entrega do Produto 2;
20% na entrega do Produto 3;
30% na entrega do Produto 4;

O que você precisará

●

Cidadania: Você é um cidadão de Brasil ou cidadão de um dos nossos 48 países
membros com autorização legal ou de residência para trabalhar em Brasil.

●

Consanguinidade: Você não tem membros da família (até quarto grau de
consanguinidade e segundo grau de afinidade, inclusive cônjuge) trabalhando no Grupo
do BID.

●

Educação: graduação em administração, economia, engenharia ou área equivalente.
Mestrado, ou pós-graduação em finanças, economia, inovação, ou área equivalente.

●

Experiência: mínimo de dez anos de experiência relevante em finanças, economia,
inovação, investimentos ou estruturação de políticas de crédito e/ou financiamento às
empresas de variados portes.

●

Idioma: Fluência em português. Habilidades avançadas de escrita e oral em espanhol
é altamente desejável.

XXXV.

Competências gerais e técnicas

●

Conhecimentos especializados em matéria de gestão de projetos, instrumentos
financeiros, ou políticas de inovação.

●

Excelente capacidade de comunicação, incluindo as formas escrita e oral.

●

Capacidade de planejamento, organização e entrega de resultados.

●

Capacidade comprovada para comunicar conceitos complexos e a elaboração de
relatórios que são claros, concisos e significativos.

●

Capacidade de desenvolver, analisar e articular os problemas de projeto e identificar
abordagens criativas e práticas para superar as situações mais difíceis.

XXXVI.
●
●
●
●
●

Resumo da oportunidade
Tipo de contrato e modalidade: PEC
Duração do contrato: 90 dias ao longo de 150 dias descontínuos
Data de início: setembro de 2021
Local de Trabalho: Sob responsabilidade do Consultor
Chefe de Divisão ou Coordenador: A coordenação dessa consultoria ficará a cargo
de Michael Hennessey – Especialista da Divisão de Competitividade e Inovação do BID
no Brasil.
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Requisitos: Deve ser cidadã/ão de um dos 48 países membros do BID e não ter
familiares que trabalhem atualmente no Grupo BID.

Nossa cultura: Nosso pessoal está comprometido e apaixonado por melhorar vidas na América
Latina e Caribe, e eles conseguem fazer o que mais gostam num ambiente de trabalho diverso,
colaborativo e desafiante. Somos a primeira instituição de desenvolvimento da América Latina
e do Caribe a receber a certificação EDGE, reconhecendo nosso forte compromisso com a
igualdade de gênero. Como funcionário, você pode fazer parte de grupos de recursos internos
que conectam nossa comunidade em torno de interesses comuns.
Alentamos a que mulheres, afro-descendentes, pessoas de origens indígenas e pessoas
com deficiência se inscrevam.
Sobre nós: No BID, estamos comprometidos em melhorar vidas. Desde 1959, somos uma das
principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e
institucional na América Latina e no Caribe. Nós fazemos mais do que emprestar embora.
Fazemos parceria com nossos 48 países para fornecer à América Latina e ao Caribe pesquisas
de ponta sobre questões de desenvolvimento relevantes, orientação de políticas para informar
suas decisões e assistência técnica para melhorar o planejamento e a execução de projetos.
Para isso, precisamos de pessoas que não apenas tenham as habilidades certas, mas também
sejam apaixonadas por melhorar vidas.
Nossa equipe de Recursos Humanos analisa cuidadosamente todas as aplicações.
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