


PROGRAMA
O Programa Tecnologias Digitais Emergentes – Tech-D surge com a missão 

de aproximar empresas brasileiras, centros de P,D&I, Instituições de 

Pesquisa Cientifica e Tecnológica e projetos de pesquisa, contribuindo com 

a Política de Inovação brasileira por meio do fomento e integração do 

ecossistema que compõem o Sistema Nacional de Inovação para 

desenvolvimento de projetos de empreendedorismo de alto impacto

tecnológico nas linhas temáticas de Internet das Coisas (IoT), Energia, 

Mobilidade e Saúde.

Sob a gestão da Softex e apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia,

Inovações e Comunicações (MCTIC), o Tech-D contará com as parcerias

estratégicas da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), da Associação

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores

(Anprotec) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq).



Linhas Temáticas

Os temas priorizados no edital Tech-D são as Linhas Temáticas Internet das 

Coisas (IoT), Mobilidade, Energia e Saúde. 

Ao todo, foram apresentados cerca de 150 subtemas englobando as 4 linhas, 

que estarão disponíveis no site do Programa após seu lançamento. 

IoT Mobilidade Energia Saúde



SISTEMA NACIONAL 

DE INOVAÇÃO

EMPRESAS
Empresas de grande porte interessadas em 

investir e/ou testar soluções oriundas dos 
Projetos aprovados no Edital do Programa 

Tech-D

GOVERNO
Validação de boas práticas para 

desenvolvimento de projetos de inovação 
que englobam contratação, desenho de 

políticas públicas, definição de processos. 
Conta com o apoio do MCTIC no desenho e 

execução de políticas públicas.
UNIVERSIDADES E 
CENTROS DE P&D
Edital de Habilitação das Instituições 
Credenciadas ao CATI no Programa 
Prioritários Softex.

PROJETOS

MENTORES
Mentores: responsáveis técnicos das 
empresas e ICC que acompanharão os 
projetos em sua implementação e teste.
Aceleradoras: responsáveis pelo apoio na 
validação de mercado e 
internacionalização.

Startups e/ou empresas de base 
tecnológica que possuam protótipos 
minimamente validados com o mercado.
Projetos apresentados por grupos de 
pesquisa (instituições de ensino). 



EMPRESAS: interesse em investir e/ou testar soluções dentro das 4 Linhas Temáticas, com
contrapartida financeira para implementação da solução nos setores de interesse.

Aporte de até R$500 mil por parte da Softex somados a contrapartida financeira de empresas e 
apoio de ICC para o desenvolvimento tecnológico 

PROJETOS: Startups, empresas de base tecnológica e/ou grupos/laboratórios de pesquisa com
protótipo minimamente validado com o mercado, que tenham interesse em resolver alguma linha
de pesquisa criada a partir da demonstração de interesse das empresas de grande, além de
desenvolver negócios nacionalmente e internacionalmente.

Subtemas gerados a partir 
do Edital de Habilitação 

das Instituições 
credenciadas ao CATI no 

Programa Prioritário

Linhas temáticas:
• Internet das Coisas
• Mobilidade
• Energia
• Saúde

Definição de Linhas de pesquisa a partir do interesse demonstrado pelas 
empresas por soluções dentro das linhas temáticas em consonância com os 

subtemas gerados pelas Universidades, Incubadoras e Centros de P&D.

EDITAL



CRONOGRAMA 



LOCAL: INOVABRA HABITAT
Av. Angélica, 2529 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01227-200, 10º andar

Acesse: www.techd.softex.br

DAS 9H ÀS 13H

S AV E  T H E  D AT E



PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

09h00 - Credenciamento
10h00 - Abertura com saudação do Ministro de Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações Gilberto Kassab
10h10 - Apresentação Institucional Softex e Parceiros
10h30 - Keynote:  Open Innovation
10h50 - Apresentação dos Cases por linha temática
10h55 - IoT
11h15 - Saúde
11h30 - Coffee Break
11h45 - Apresentação dos Cases por linha temática
11h50 - Mobilidade
12h10 - Energia
12h30 - Apresentação do Programa TechD
12h45 - Encerramento



Execução: Realização:



Parceiros Estratégicos:

Apoio Institucional:



LUCIANA TSUKADA
Head de pesquisa, desenvolvimento e inovação

+55 61 3327 2319 | luciana@softex.br

www.techd.softex .br


