2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE LÍDERES DA MEI DE 2016

Prioridades da Agenda de
Financiamento da MEI
Bernardo Gradin – GranBio
13 de maio de 2016

AGENDA DE FINANCIAMENTO
AVANÇOS

 Plano de Desenvolvimento e Inovação da Indústria Química
PADIQ (FINEP-BNDES) - R$ 2,2 bilhões (2016 a 2017)
 Programa BNDES de Títulos Híbridos de Apoio à Inovação –
BNDES THAI
 Lei 13.243/16 – novo código de CT&I
•
•

procedimentos especiais de dispensa de licitação para projetos de
PD&I
uso de subvenção para bens de capital

 EMBRAPII
•
•

10 novas unidades credenciadas
102 projetos contratados, até março de 2016 – R$176 milhões

AGENDA DE FINANCIAMENTO
PRECISA AVANÇAR

 PLS 594/15 – Aprovar o PL que veda o contingenciamento de recursos
orçamentários para CT&I
 Assegurar recursos para CT&I:
•
•
•
•
•

CT-Petro
Fundo Social
Inova Empresa
Novo programa em substituição ao PSI
Subvenção econômica

 Reorganizar os Comitês Gestores dos Fundos Setoriais para alavancar o
investimento privado em inovação
 Garantir recursos para projetos de PD&I orientados por desafios
 Estimular o estabelecimento de mercado de Venture Capital no Brasil, por meio
do fortalecimento dos marcos regulatório e institucional:
•
•
•

Propriedade Intelectual
Maior segurança jurídica em contratos e investimentos
Maior integração universidade-empresa

 Compras Públicas

 Revisar o modelo de apropriação da titularidade da invenção, de forma a
remover entraves aos investimentos
 Reestruturar o sistema de financiamento à inovação

AGENDA DE FINANCIAMENTO
RETROCESSOS

 Suspensão dos benefícios da Lei do Bem em 2016
 Limitação do Sistema Nacional de Financiamento à inovação
 Contingenciamento do orçamento do MCTI
 Esgotamento do FNDCT (CT- Petro)
 Redução da subvenção econômica
 Suspensão do PSI – Inovação
 Encarecimento das Garantias, uma vez que os instrumentos
de crédito para inovação demandam cartas de fiança
bancária que elevam significativamente o custo total do
financiamento

FINANCIAMENTO – Produtos para 2016

2016
Produto 01 – Elaboração do Documento “Financiamento à Inovação no
Brasil: Contexto Atual e Estratégias Futuras”
• O Mapa do Financiamento à inovação no Brasil: Modalidades
de Apoio Direto, Indireto, Crédito e regimes de encomendas e
compras públicas
• Melhores Práticas e Sistemas dos países Inovadores

• Proposições para a modernização do Sistema de
Financiamento à inovação no Brasil
Produto 02 – Estudo sobre mecanismos de concessão de garantias por
parte do Estado

