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SEIS AGENDAS PARA FORTALECER 
A INDÚSTRIA DO BRASIL

Agenda que congrega os

esforços das demais agendas

com foco em estimular a

inovação nas pequenas e

médias empresas



PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS

 Lei 13.243/2016 – Sanção do Código

Nacional de CT&I que dispõe sobre

estímulos à inovação, que aprimora:

o Permissão para a União e entes federativos (e

ICTs) para participarem minoritariamente no

capital de empresas (startups)

o Obrigação do Estado e de suas respectivas

agências de fomento em manter programas

específicos para MPEs

o Bônus Tecnológico: subvenção às MPEs

destinada a pagamento de compartilhamento

e uso de infraestrutura de PD&I, contratação de

serviço tecnológico especializado e/ou

transferência de tecnologia

AVANÇOS RECENTES DO MARCO REGULATÓRIO

 Lei geral da Micro e Pequena Empresa –

Alterações dadas pela LC 155/2016:

o Micro empresa ou pequena empresa poderá

admitir o aporte de capital, que não integrará o

capital social da empresa

o Estabelece a figura do investidor anjo, deixando

claro a sua não responsabilidade civil

o Possibilidade de utilização da receita bruta

acumulada nos 12 meses anteriores para

determinação da alíquota nominal

o Estabelece novos limites do Simples Nacional

o Cria a figura do Micro Empreendedor Individual

Rural



PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS

 Acordo de Cooperação entre MDIC, CNI e 

IEL – InovAtiva Brasil

o Objetivo: Estimular o ambiente às startups e o

desenvolvimento de propostas de políticas

públicas

 Acordo de Cooperação entre EMBRAPII –

SEBRAE  - (R$ 20 milhões)

o Objetivo: Prestação de serviços de

coordenação, execução e acompanhamento

de projetos de PD&I que atendam as

demandas de microempreendedor individual

(MEI), MPEs da cadeia industrial, em parceria

com ECT&I

AVANÇOS NAS PARCERIAS 

 Acordo de Cooperação entre MICROSOFT, 
SEBRAE, CNI e IEL

o Objetivo: Estimular o ambiente às startups e

scale-ups e o desenvolvimento de propostas de

políticas públicas

 Edital SENAI, SESI e SEBRAE de Inovação -

R$53,6 milhões

o Objetivo: Apoiar projetos de inovação nas

empresas, contribuindo para o desenvolvimento

de produtos e processos industriais

 Impulsão das startups com as iniciativas de 

avanço tecnológico da indústria  

capitaneadas pela EMBRAPII



PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS

Chamada Nacional de Projetos 

INOVAÇÃO PARA O PEQUENO NEGÓCIO
CNI, SENAI, SESI, SEBRAE

 Apoio à parceria entre o SENAI e ABDI para

impulsionar a inovação entre indústrias,

startups e MPEs

 Elaboração de estudo sobre o ambiente

regulatório e de investimento às startups e

PMEs

Valor total:

60% Sebrae, 40% CNI, SESI e SENAI

Até  25.700,00 por empresa 

R$ 20.585.280,00 

Público-alvo: MPEs industriais

Projetos aprovados: 

25 projetos

529 empresas a serem atendidas

25 estados

Total: R$ 13.488.120,08

AVANÇOS



PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS

A MEI entende que as ações voltadas a estimular empreendedorismo e 

inovação passam por:

• Investimento e capitalização das startups

• Capacitação e apoio a ambientes empreendedores

• Melhoria do ambiente regulatório (normas, leis e tributação)

O ESTADO DA INOVAÇÃO NO BRASIL



PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS
O ESTADO DA INOVAÇÃO NO BRASIL

Dimensão Exemplos de iniciativas de apoio

Investimento e capitalização

Fundos de capital semente e de venture capital. Fundos públicos e 

fundos de coinvestimento público-privado

Crowdfounding

Subvenção econômica

Investimento direto (por ex. “Anjo”)

Capacitação e apoio a 

ambientes empreendedores

Incubadoras e aceleradoras

Redes de empreendedores, investidores e clientes

Mentoria

Eventos, cursos e workshops

Desafios tecnológicos

Ambiente  regulatório

Mudanças normativas para investimento

Regulação de incentivos fiscais a investidores em inovação

Benefícios fiscais para empresas iniciantes

Simplificação e modernização de processos administrativos para 

abertura e fechamento de empresas

INICIATIVAS DE APOIO POR DIMENSÃO

Fonte: adaptado de OECD (2015).



PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS
O ESTADO DA INOVAÇÃO NO BRASIL

O Brasil ainda carece de uma estratégia nacional integrada voltada

para PMEs inovadoras. Além disso, é preciso aprimorar os programas já

existentes. Entre os principais aperfeiçoamentos indicados pela MEI,

destacam-se:

 Definição de prioridades

 Ganhos de escala

 Segurança jurídica

 Avaliação

 Intercâmbio universidade/empresa



PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS
PRINCIPAIS PROPOSTAS DA MEI

1. Incentivar a criação de programa público nacional para investimento

direto em startups inovadoras

2. Estimular iniciativas do setor privado para startups inovadoras e investidores

3. Apoiar o ambiente de interação universidade-empresa-empreendedores,

Núcleos de Inovação Tecnológicos (NITs) e incubadoras de base

tecnológica

4. Potencializar a capacidade de investimento e alavancar recursos para

startups, por meio de novos fundos e de investimento direto

5. Diminuir as barreiras regulatórias e jurídicas, que desestimulam o
investimento e o desenvolvimento das startups no Brasil




