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“O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da
inovação nas empresas, bem como nos demais entes,
públicos ou privados, a constituição e a manutenção de
parques e polos tecnológicos e de demais ambientes
promotores da inovação, a atuação dos inventores
independentes e a criação, absorção, difusão e
transferência de tecnologia.”
Constituição Federal, Art. 219, Parágrafo único.

Diálogos da MEI

Comitê de Líderes

TEMAS DA MEI EM 2015
27/02

 Tendências mundiais em inovação
 Resultados da Embrapii

31/07

 Marco institucional da inovação
 Fortalecimento das engenharias
 Inova Empresa

02/10

 Fomento à inovação
 Propriedade Intelectual
 Investimentos em inovação - BNDES

31/03

19/10

 Marco legal de inovação
 Propostas à legislação de CT&I

 Financiamento às startups
 Fundos de investimento
 Apoio do BNDES à inovação

16/09

07/12

 Empreendedorismo vanguardista
 Gestão da Inovação

 Inserção global – Parceria BRA-EUA
 Interação academia-indústria
 Oportunidades ao ecossistema de
CT&I

RESULTADOS DA MEI EM 2015
6º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria
 Mais de 2.000 participantes
 Espaço com 43 casos inovadores
 Ecossistema de Inovação
 20 palestrantes, sendo 15 internacionais

 Reunião BRA – EUA para fortalecer a inovação
 Fórum Nacional da Indústria
 Challenge of Innovation – SENAI/MIT
 Arena de Inovação

14/05

15/05

Temas abordados:

Temas abordados:

 Financiamento à inovação
 Propriedade Intelectual
 Computação cognitiva
 Mobilidade urbana
 Big Data
 Nanotecnologia

 RH e Engenharias para inovação
 Startups e pequenos negócios inovadores
 Criatividade e inovação
 Digitalização
 Tecnologias portadoras do futuro

Prêmio Nacional de Inovação
 Mais de 2.200 inscrições
 46% das empresas participantes são da
MEI
 28 empresas finalistas e 10 premiadas

RESULTADOS DA MEI EM 2015
Seminário Internacional
Estratégias Legislativas para o Investimento Privado em CT&I
 Realização: Senador Cristovam Buarque e
Deputado Fábio Sousa – Presidentes CCT
 Presença ministros Celso Pansera e Aloizio
Mercadante

08/12

 Entrega de propostas de lei para aprimorar
o ecossistema de inovação (baseadas na
Agenda da MEI 2016)
 Presença de 08 líderes da MEI

09/12

Temas abordados:

Temas abordados:

 Modelo de financiamento privado e público
em CT&I
 Políticas de inovação e estratégias de
competitividade
 Capital intelectual e propriedade industrial

 Gargalos ao investimento privado em CT&I:
papel do Poder Legislativo na
modernização do marco regulatório do
setor
 Experiências bem-sucedidas em CT&I: das
estratégias de financiamento à vanguarda
na gestão empresarial
 Perspectivas de evolução do setor e
estratégia de ação a despeito do
momento atual de crise

PARCERIAS FIRMADAS PELA MEI EM 2015
CNPq



21 novas bolsas de CT&I, totalizando 36 em vigor, em 20 UFs
Investimento de R$ 3.168.100,00 no período 2012-2015

SEBRAE




Formulação da chamada nacional de projetos no valor de R$ 20.585.280,00 e
articulação com os Núcleos Estaduais de Inovação (lançamento em 08/03/2016)
Formulação do planejamento estratégico e plano de trabalho do Sistema de Núcleos
Estaduais de Inovação
Apoio à estruturação de planos de ação de 02 dos 06 Núcleos Piloto

CGEE


Celebrado acordo para a realização de estudos e ações conjuntas, com o objetivo de
fortalecer a inovação nas empresas do país

PARCERIAS FIRMADAS PELA MEI EM 2015
MDIC


Celebrado acordo para o compartilhamento de recursos e conhecimentos técnicos,
com o objetivo de desenvolver propostas conjuntas de políticas públicas à inovação
empresarial

MDIC/APEX


Celebrado acordo de cooperação para estimular a atração, implementação e
desenvolvimento de centros de PD&I no Brasil

GFCC



Adesão ao GFCC (Global Federation of Competitiveness Councils)
MEI figurou entre as seis melhores práticas em estratégias de competitividade e
inovação do mundo

BNDES + FINEP + CNPEM + ANPEI + CoC + 06 Labs (DOE/EUA)


Celebrado acordo CNI/MEI, SESI, SENAI, IEL com BNDES, FINEP, CNPEM, ANPEI, Council
on Competitiveness (CoC) e 06 laboratórios nacionais vinculados ao Department of
Energy (DOE/EUA): Argonne, Lawrence Livermore, Renewable Energy, Oak ridge,
Pacific Northwest e Sandia, com o objetivo de gerar negócios intensivos em
conhecimento e superar desafios tecnológicos

RESULTADOS DA MEI EM 2015: Publicações

NOVAS EMPRESAS NA MEI EM 2015

A HORA DA INOVAÇÃO NO BRASIL
1. O momento econômico brasileiro é grave
2. Evidencia-se uma inflexão na trajetória de crescente prioridade governamental à
inovação empresarial
3. Avanços recentes no marco regulatório não se mostram suficientes para
promover o salto qualitativo no padrão de inovação da economia brasileira
4. Risco de que o processo de inovação, de longo prazo de maturação, se deixe
contagiar pelas dificuldades do presente
5. A gestão da economia deve combinar ajustes de curto prazo, reformas
estruturais de longo prazo e uma orientação determinada de desenvolvimento
que priorize a educação e a inovação
6. A agenda da inovação deve incorporar um sentido de urgência: a indústria sairá
fortalecida da crise, desde que organizada em torno de uma pauta de produtos
de maior valor agregado e de maior conteúdo tecnológico

DESAFIOS DA INOVAÇÃO NO BRASIL
1. Estruturar instrumentos capazes de alavancar investimentos privados em
inovação, induzindo um salto no esforço inovador das empresas
2. Buscar soluções criativas que permitam novos
capacitação do sistema nacional de inovação:

avanços

envolvendo

a

 estimular as empresas a ampliar o investimento privado em inovação
 aprimorar a formulação, implementação, monitoramento e avaliação das
políticas de CT&I
 aumentar a efetividade da alocação dos recursos públicos aplicados
A MEI considera imprescindível avançar nos seguintes temas da agenda de
inovação empresarial:
• Marco Regulatório da Inovação
• Marco Institucional da Inovação
• Financiamento à Inovação
• Inserção Global via Inovação
• Recursos Humanos para Inovação
• Pequenas e Médias Empresas (PME) Inovadoras

AINDA HÁ MUITO A SER FEITO
 Houve um grande engajamento e comprometimento dos líderes empresarias com
a agenda MEI de inovação
 Os avanços conquistados não são suficientes para o Brasil se posicionar entre as
economias mais competitivas do mundo
 O quadro de ajustes, que tem como foco principal a vertente fiscal, e as incertezas
sobre as estratégias da superação da recessão, ainda mais profunda na indústria,
tem minado a confiança do empresariado e comprometido a capacidade
empreendedora da sociedade
 O protagonismo do governo é fundamental para a formulação de políticas de
inovação de longo prazo capazes de promover a superação da crise e o
desenvolvimento econômico e social do país

PROPOSTA DA CNI/MEI À ENCTI 2016-2019

 O documento não define uma estratégia para enfrentar os desafios em curso na
agenda de CT&I
 Não incorpora os avanços de políticas recentes, como o Inova-Empresa e as
Plataformas do Conhecimento
 Não enfatiza a atração, retenção e sustentabilidade dos centros de PD&I privados
no Brasil e o exercício do poder de compras do Estado
 Dá ênfase excessiva à necessidade de ampliar a formação de recursos humanos e
a infra estrutura de CT&I

ENTENDEMOS QUE A ENCTI DEVE CONTER MAPA ESTRATÉGICO

PROPOSTA DA CNI/MEI À ENCTI 2016-2019
Visão
Proporcionar as condições de ciência, tecnologia e inovação
para enfretamento das adversidades atuais e futuras,
colocando o Brasil em posição internacional de destaque nos
principais temas tecnológicos globais e fortalecendo as bases
para a construção de uma sociedade moderna e sustentável

Missão
Promover Ciência, Tecnologia e Inovação como eixos
estruturantes do Desenvolvimento Nacional

Meta
Política de Estado que vise aumento de investimento empresarial
em PD&I com resultado esperado para 0,9% do PIB*
* Meta MEI/PBM/ENCTI 2012-2015

