ANEXO V
CRITÉRIOS QUALIFICATÓRIOS PARA A ANÁLISE DOS PROJETOS PELOS
MEMBROS BRASILEIROS DO GTT

CRITÉRIOS QUALIFICATÓRIOS
Parâmetro

Critério
Verifica-se se o projeto será desenvolvido
em regiões geográficas prioritárias de
desenvolvimento para o Brasil.

a. Norte

b. Nordeste

Nota

5

5

1) Região geográfica do Investimento
c. Centro-Oeste

d. Sul

e. Sudeste

4

3

3

Verifica-se se a proposta de projeto está
classificada nos setores abaixo.
Observação: estes são setores listados no
Plano de Trabalho Anual como prioritários
2) Setor e enquadramento no Plano
para o Fundo.
de Trabalho Anual
5
a. Infraestrutura:
Rodovia
Ferrovia

Porto e aeroporto
Saneamento
Energia
2
b. Outros
Verifica-se se o projeto prevê a produção
de bens/serviços destinados à exportação
ou se o projeto visa facilitar o processo
de exportação.

3) Integração à cadeia de exportação

a. Sim

3

b. Não

0

Verifica-se o grau de novidade do Projeto
relacionado a Produto e/ou Processo.
a. Não há novidade ou apenas
aprimoramento de um existente

4) Grau de novidade do Projeto
relacionado a Produto e/ou Processo

0

b. Novo para a empresa, mas já
existente no mercado nacional

1

c. Novo para o mercado nacional,
mas já existente no mercado
mundial

2

d. Novo para o mercado mundial

3

Verifica-se se o projeto absorverá ou
desenvolverá novas tecnologias.
5) Tecnologia
a. Sim

3

b. Não

0

Verifica-se o risco dos impactos
ambientais do projeto.
6) Impactos ambientais

a. Possui impactos ambientais e não
prevê formas de mitigação
b. Possui impactos ambientais e
prevê formas de mitigação
c. Não possui impacto ambiental

0
1
2

Verifica-se se há riscos relacionados à
necessidade de aprovação ou alteração
de normas para a execução do projeto.
7) Entraves Legais

a. Não há riscos
b. Há riscos gerenciáveis de
competência da União
c. Há riscos relacionados a
competências de outros entes
federados

2
1
0

Verifica-se o volume da participação
acionista, com capital próprio, no volume
total do investimento.

a. ≥40%
8) Participação do capital próprio do
proponente no volume total do
investimento

b. ≥30 até < 40%

c. ≥ 20% até < 30%

d. <20%

5

4

3

0

Verifica-se a experiência prévia da
empresa proponente no setor.

9) Experiência da empresa
proponente

a. Experiência acima de 20 anos

3

b. Experiência entre 10 a 20 anos

2

c. Experiência entre 5 a 10 anos

1

d. Experiência inferior a 5 anos

0

