
SBIR – inovação e tecnologia para pequenos negócios 

Nome Small Business Innovation Research (SBIR) 

Objetivo 

A missão do programa consiste em apoiar a excelência científica e a 
inovação tecnológica por meio de fundos federais de investimento em 

pesquisas relacionadas a prioridades do país de forma a fortalecer a 
economia nacional. Embasa-se, portanto, em quatro objetivos: 

 Estimular a inovação tecnológica; 

 Conectar pesquisas federais com necessidades de desenvolvimento; 

 Fomentar a participação em processos de inovação e 

empreendedorismo por parte de cidadãos em condições de 
desvantagem econômica e social e; 

 Aumentar a comercialização do setor privado de inovações advindas 

de pesquisas federais e financiamentos públicos para o 

desenvolvimento; 

Público-alvo 

Pequenos negócios norte-americanos que atendam os requisitos abaixo 
nas fases I e II do programa: 

 Classificar-se como organização com fins lucrativos, com endereço 

comercial localizado nos Estados Unidos; 

 Apresentar controle e propriedade de no mínimo 51% por parte de um 
ou mais indivíduos que sejam cidadãos norte-americanos ou 

residentes permanentes nos Estados Unidos ou; 

 Apresentar controle e propriedade de no mínimo 51% por outra 
organização com fins lucrativos que seja igualmente controlada e de 

propriedade de um ou mais indivíduos que sejam cidadãos norte-

americanos ou residentes permanentes nos Estados Unidos e; 

 Não possuir mais que 500 empregados, incluindo suas filiais; 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Multissetorial 

Justificativa 

A Lei de Desenvolvimento da Inovação em Pequenos Negócios (Small 
Business Innovation Development Act – P.L. 97-219), aprovada em 1982, 
estabeleceu o programa SBIR com o propósito de fortalecer a função de 

pequenos negócios inovadores em iniciativas de pesquisa e 
desenvolvimento financiadas pelo poder público federal norte-americano. 

O programa já foi novamente autorizado pelo Congresso dos Estados 

Unidos diversas vezes; a sua última estendeu a execução do programa 
até 2017.Ao considerar o setor empresarial como principal eixo de 

inovação, o programa SBIR se fundamenta na necessidade de redução do 
risco e das despesas de condução de esforços de P&D, os quais 

geralmente ultrapassam os recursos disponíveis por parte de pequenos 



negócios. Ao reservar porcentagem específica dos fundos federais de 

P&D para pequenos negócios, a iniciativa protege o segmento 

empreendedor e permite com que pequenos negócios compitam com 
grandes empresas sob as mesmas bases. O SBIR representa, portanto, 

oportunidade competitiva para pequenos negócios, existindo enquanto 
instrumento de inovação e acesso a mercados. 

Contexto geográfico Estados Unidos 

Ano de 

implementação 
1982 

Descrição das 
atividades e serviços 

realizados 

Conforme mencionado, as agências do governo federal norte-americano 
envolvidas no SBIR são responsáveis pela administração de seu próprio 

programa de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Congresso. 
Responsabilizam-se, portanto, por identificar os tópicos de interesse na 

pesquisa, receber as propostas por parte dos pequenos negócios e 

premiar os vencedores com base na qualificação, no grau de inovação, 
no mérito técnico e no potencial de mercado. Os pequenos negócios 

selecionados iniciam, então, um programa trifásico, conforme abaixo.  

Fase I: Consiste na etapa de startup. Nesta fase, o programa visa 
permitir a exploração do mérito técnico, da viabilidade e do potencial 

comercial dos esforços de P&D propostos pelo pequeno negócio. 
Geralmente, a premiação não excede a cobertura de US$ 150 mil em 

custos totais para seis meses, de forma a determinar a qualidade do 
desempenho do pequeno negócio premiado antes de fornecer apoio 

federal adicional na Fase II. 

Fase II: Caracteriza-se por objetivar a continuação dos esforços de P&D 
iniciados na fase anterior e, portanto, apenas pequenos negócios 

premiados na Fase I são passíveis de premiação. O financiamento, que 
geralmente não ultrapassa US$ 1 milhão para cobertura de custos totais 

em período de dois anos, é baseado nos resultados obtidos na Fase I e 
no mérito científico e técnico e no potencial comercial do projeto 

proposto. 

Fase III: Representa período durante a Fase II em que a inovação 
passa do laboratório para o mercado. Nesta etapa, a empresa busca 

alcançar os objetivos de comercialização resultantes das fases anteriores, 
de forma que não há fundos do SBIR para apoiar sua execução e o 

pequeno negócio poderá buscar financiamento junto ao setor privado ou 

demais agências federais desvinculadas do programa. 

A análise do progresso do programa junto a cada agência federal é 

realizada pela SBA, que encaminhará relatório anual para deliberação do 
Congresso. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

Em 2012, o programa SBIR, por meio das onze agências federais 

envolvidas, proveu cerca de US$ 1,9 bilhões para 5.025 pequenos 
negócios norte-americanos para pesquisa em inovação. Do total de 

empresas apoiadas pelo programa, 10,01% (503) são pequenos negócios 

chefiados por mulheres, 3,80% (191) se caracterizam como empresas 
controladas por minorias e 1,67% (84) são estabelecimentos localizados 



em zonas empresariais historicamente subutilizadas. Desde sua 

implementação até os dias atuais, mais de 130 mil empresas foram 

beneficiadas pelo programa, totalizando investimento total superior a US$ 
30 bilhões. Entre os casos de sucesso, empresas como Symantec, 

Qualcomm, DaVinci e iRobot começaram suas atividades com fundos do 
SBIR. 

Instituição Executora 

Nome Agência Norte-Americana para Pequenos Negócios (SBA) 

País Estados Unidos 

Setor Governo 

Clientes Pequenos Negócios 

Tamanho 

Em 2012, o orçamento total da SBA alcançou US$ 14,4 bilhões, sendo 

US$ 5 bilhões sendo para custeio de despesas administrativas e 
operacionais e US$ 9,4 bilhões para financiamentos e empréstimos. A 

agência apresentou, ainda, quadro de funcionários composto por 
aproximadamente 2.200 pessoas. 

Instituições Parceiras 

Nome 

Todo ano, agências do governo federal norte-americano com orçamentos 
de extensão universitária em pesquisa e desenvolvimento (P&D) que 

excedam US$ 100 milhões devem alocar 2,5% de seu orçamento em P&D 
no programa. Atualmente, onze agências do governo dos Estados Unidos 

participam do SBIR: 

 Departamento de Agricultura 

 Departamento de Comércio – Instituto Nacional de Padrões e 
Tecnologia 

 Departamento de Comércio – Administração Oceânica e Atmosférica 

Nacional 

 Departamento de Defesa 

 Departamento de Educação 

 Departamento de Energia 

 Departamento de Saúde e Serviços Humanos 

 Departamento de Segurança Interna 



 Departamento de Transporte 

 Agência de Proteção Ambiental 

 Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço 

 Fundação Nacional de Ciência 

Setor Governo 

Papel 

Cada agência do governo federal norte-americano envolvida no SBIR 

administra seu próprio programa individual em consonância com as 
diretrizes estabelecidas pelo Congresso. As agências alocam 2,5% de seu 

orçamento em P&D no programa, designam os tópicos que serão 

incluídos em suas solicitações e aprovam as propostas de pequenos 
negócios. As premiações são baseadas em competição após a avaliação 

das propostas. A SBA atua, por sua vez, como entidade de coordenação 
do SBIR, ao orientar a implementação do programa por parte das 

diferentes agências do governo federal norte-americano, revisar seu 

progresso e reportar anualmente ao Congresso seus resultados. A 
agência também se traduz como importante fonte de informação do 

programa, ao coletar informações de todas as entidades participantes e 
publicá-las trimestralmente no Anúncio de Pré-Solicitação (PSA), fonte 

única que contém os tópicos e as datas de lançamento e fechamento de 

solicitações a cada uma das agências envolvidas. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

A replicação de modelo em demais localidades requer arcabouço jurídico 
e institucional que ampare os pequenos negócios como beneficiários de 

investimentos públicos voltados à pesquisa e desenvolvimento em temas 
prioritários à economia nacional. Afora legislação específica que 

identifique os critérios, objetivos, resultados e demais tópicos relativos à 

estrutura do programa, há necessidade de delegação de autoridade à 
determinada organização para coordenação da iniciativa. O envolvimento 

institucional de agências governamentais com recursos específicos 
destinados à execução do programa e a respectiva implementação da 

iniciativa dependem, ainda, de estrutura de monitoramento e avaliação, 
que apresente os resultados e os gargalos ao governo e à sociedade.  

No Brasil, entidades como o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), a Agência Brasileira da Inovação (FINEP) e 
o Sebrae detêm jurisdições que encontram consonância com o modelo 

norte-americano de financiamento. Os ministérios brasileiros e demais 
órgãos governamentais também apresentam orçamento passível de 

financiamento de parcela significativa de demandas de mercado. A Lei da 

Inovação e demais instrumentos jurídicos reconhecem a importância de 
prover mecanismos de fortalecimento dos pequenos negócios mediante o 

fomento à inovação. O Brasil apresenta, portanto, capacidade 
organizacional, recursos e respaldo jurídico para implementação do 

programa. 



Conclusão 

O SBIR financia as fases críticas de criação e desenvolvimento 

empresarial e encoraja a comercialização de tecnologias, produtos e 

serviços, que estimularão a economia nacional. Desde seu 
estabelecimento em 1982, o programa auxiliou milhares de pequenos 

negócios no desenvolvimento de suas ideias por meio de recursos a P&D, 
contribuindo para aperfeiçoar as soluções de mercado no país. Ao 

representar mecanismo de coordenação interinstitucional baseado em 

prioridades nacionais, verifica-se que sua aplicabilidade em demais 
contextos depende basicamente de interesse político e capacidade 

organizacional, não sendo necessárias estruturas e tecnologias 
complexas. Seus resultados demonstram o potencial inovador presente 

no segmento de pequenos negócios, que usualmente não dispõem de 
recursos ou estão propensos a arcar com os altos riscos para 

implementação de determinadas oportunidades. Caracteriza-se, portanto, 

como valioso instrumento de acesso a mercados, por meio da promoção 
da inovação no segmento base das economias nacionais. 

 


