
SISTEMA	DE	APOIO	À	INTERNACIONALIZAÇÃO	DE	EMPREENDIMENTOS	INOVADORES	
	

CHAMADA	PARA	SELEÇÃO	DE	PARTICIPANTES	
	
A	Anprotec	 formalizou	um	projeto	com	a	Apex-Brasil	e	com	o	Sebrae	que	 tem	por	objetivo	
estruturar	 um	 Sistema	 de	 Apoio	 à	 Internacionalização	 de	 Empreendimentos	 Inovadores,	 a	
fim	 de	 promover	 a	 internacionalização	 de	 empresas	 inovadoras	 brasileiras	 vinculadas	 a	
parques	 científicos	 e	 tecnológicos,	 incubadoras	 de	 empresas,	 aceleradoras,	 etc.,	 bem	 como	
atrair	 empresas	 inovadoras	 e	 organizações	 estrangeiras	 para	 os	 ambientes	 de	 inovação	
brasileiros.	O	projeto	já	está	em	execução	e	diversas	atividades	vêm	sendo	desenvolvidas:		
	
a)	Estruturação	de	Sistema	de	Apoio	à	Internacionalização	de	Empreendimentos	Inovadores,	
composto	 por	 aceleradoras,	 incubadoras	 de	 empresas	 e	 parques	 tecnológicos,	 brasileiros	 e	
estrangeiros;	
b)	Desenvolvimento	de	plataforma	Web	para	integração	e	disponibilização	de	informações	dos	
Ambientes	de	 Inovação	(AIs)	brasileiros	e	estrangeiros	participantes	do	projeto	denominada	
land2land	 -	 http://land2land.com.br/	 .	 Atualmente	 41	 AIs	 de	 12	 países	 já	 integram	 a	
plataforma	land2land,	sendo	15	brasileiros	e	26	estrangeiros.		A	plataforma	oferece	facilidade	
de	 acesso	 a	 uma	 rede	 confiável	 de	 ambientes	 de	 inovação	 previamente	 avaliados	 e	
cadastrados,	 preparados	 para	 oferecer	 serviços	 de	 suporte	 à	 internacionalização	 de	
empreendimentos	inovadores,	desde	a	avaliação	da	receptividade	de	determinado	produto	ou	
serviço	no	mercado-alvo	pretendido	até	a	instalação	e	operação	do	negócio	em	outro	país;	
c)	Identificação	de	demandas	de	empresas	e	organizações	que	tenham	interesse	em	se	instalar	
nos	 ambientes	 de	 inovação	 participantes	 do	 projeto,	 conforme	 projetos	 já	 realizados	
envolvendo	missões	prospectivas	para	diversos	mercados	-	http://land2land.com.br/project.	
	
Nesse	contexto,	a	Anprotec	convida	os	Ambientes	de	Inovação	associados	com	interesse	em	
participar	 dessa	 iniciativa	 a	 se	 candidatarem,	 mediante	 as	 regras	 e	 condições	 da	 presente	
chamada:	
	
1)	OBJETIVO	DA	CHAMADA	
Selecionar	Ambientes	de	 Inovação	que	estejam	 implementando	ou	mantenham	programas	
estruturados	de	apoio	à	internacionalização	de	empresas	inovadoras	para,	em	função	dessa	
experiência,	 integrarem	 o	 Sistema	 de	 Apoio	 à	 Internacionalização	 de	 Empreendimentos	
Inovadores,	que	já	reúne	entidades	brasileiras	e	estrangeiras.	
	
2)	CONTRIBUIÇÃO	DOS	PARTICIPANTES	DO	PROJETO	
As	 instituições	 participantes	 do	 projeto	 deverão	 contribuir	 com	 experiências	 e	 melhores	
práticas	 para	 a	 construção	 de	 um	 modelo	 brasileiro	 para	 apoio	 à	 internacionalização	 de	
empresas	inovadoras.	
	
3)	BENEFÍCIOS	PARA	OS	PARTICIPANTES	DO	PROJETO	
a)	 Os	 integrantes	 do	 projeto	 serão	 capacitados	 para	 oferta	 de	 novos	 serviços	 de	
internacionalização	 e/ou	 aprimoramento	 dos	 serviços	 e	 ferramentas	 que	 já	 estejam	
oferecendo.	A	Capacitação	tem	duração	de	3	dias,	em	local	a	ser	definido;	
b)	Os	ambientes	selecionados	poderão	ter	um	perfil	com	seus	principais	dados	na	plataforma	
land2land,	que	vem	progressivamente	sendo	acessada	por	empresas	do	mundo	todo;		
b)	 Acesso	 a	 uma	 rede	 que	 permitirá	 a	 interação	 entre	 aceleradoras,	 parques	 e	 incubadoras	
cadastrados,	brasileiros	e	estrangeiros,	para	realização	de	parcerias,	bem	como	atividades	de	
suporte	à	internacionalização	de	empresas.	
	
	



4)	CUSTOS	ENVOLVIDOS	
A	participação	no	projeto	é	gratuita.	
Entretanto,	 cada	 participante	 deverá	 custear	 as	 suas	 próprias	 despesas,	 tanto	 de	
deslocamento	 para	 participação	 na	 Capacitação,	 quanto	 para	 eventual	 necessidade	 de	
operacionalização	das	ações	de	internacionalização	desenvolvidas	pelo	seu	próprio	ambiente.		
	
5)	REQUISITOS	PARA	ELEGIBILIDADE	
a)	Ser	associado	da	Anprotec	e	estar	em	dia	com	a	anuidade;	
b)	Comprovar	a	oferta	e	a	operação	de	um	portfolio	de	serviços	e	infraestrutura	para	apoio	à	
internacionalização	 das	 empresas	 instaladas	 no	 parque	 tecnológico	 e/ou	 incubadora	 de	
empresas;	
d)	Preencher	o	formulário	de	inscrição,	conforme	informações	mais	abaixo;	
e)	Estar	de	acordo	e	comprometer-se	com	os	critérios,	regras	e	exigências	desta	Chamada.	

6)	CRONOGRAMA	
Descrição	 Datas		
Publicação	da	Chamada	 07	de	fevereiro	de	2018	
Período	de	Inscrição	 07	de	fevereiro	a	11	de	março	de	2018	
Divulgação	da	Lista	de	AIs	selecionados	 2ª	Quinzena	de	Março	de	2018	
Capacitação	 Abril/Maio	2018	
	
7)	CRITÉRIOS	DE	ANÁLISE	E	HOMOLOGAÇÃO	
A	seleção	dos	participantes	do	projeto	terá	como	base	o	adequado	atendimento	aos	critérios	
descritos	a	seguir	e	que	são	requisitados	para	descrição	no	próprio	formulário:	
a)	Equipe	e	Estrutura	
-	Equipe	designada	para	os	serviços	de	internacionalização;	
-	Infraestrutura	(física	e	tecnológica)	destinada	aos	serviços	de	internacionalização;	
-	Histórico	de	operações	de	internacionalização;	
-	Metodologia	de	promoção	e	apoio	à	internacionalização;	
-		Portfolio	de	serviços	na	área	de	internacionalização.	
b)	Rede	de	Relacionamentos	
-	 Parcerias	 estratégicas	 voltadas	 para	 atividades	 de	 internacionalização	 com	 corporações	
nacionais	e	internacionais.	
c)	 Possibilidade	 de	 solicitação	 de	 envio	 de	 documentação	 digitalizada	 após	 análise	 do	
formulário	que	for	devidamente	preenchido.	
	
8)	FORMA	E	PRAZO	PARA	APRESENTAÇÃO	DE	PROPOSTAS	
O	formulário	de	inscrição	disponível	nos	links	informados	abaixo	deverá	ser	preenchido	até	o	
dia	11	de	março	de	2018	
	-	Para	os	Parques	Tecnológicos,	favor	utilizarem	o	link:	  
http://land2land.com.br/parques	
-	Para	as	Incubadoras	de	Empresas,	favor	utilizarem	o	link:	
http://land2land.com.br/empresas	
Os	formulários	de	inscrição	e	documentações	que	forem	entregues	após	este	prazo	não	serão	
considerados.	


