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Da Cultura Empreendedora à Projetos de Inovação...



STARTUPS: 1.800
EMPRESAS DE TI: 400

E-COMMERCE: 400

ATENDIMENTOS 2017



ATUAÇÃO DO SEBRAE JUNTO ÁS STARTUPS

O SEBRAE ATUA NA PRÉ-ACELERAÇÃO
DO EMPREENDEDOR E DE SEU NEGÓCIO,
BEM COMO POTENCIALIZA CONEXÕES DE
MODO A FORTALECER O ECOSSISTEMA.

STARTUP
Grupo de pessoas ou empresas nascentes que 

buscam MODELOS DE NEGÓCIOS INOVADORES
(em sua maioria utilizando-se da tecnologia), 

REPETÍVEIS e ESCALÁVEIS, que passam por um 
período de validação (CULTURA STARTUP).



O QUE MUDA NO PROCESSO DE EMPREENDER?

VIABILIDADE + FINANCIAMENTO RECEITA

VALIDAÇÃO DO CLIENTE –
RECEITA ANTECIPADA

INVESTIMENTO PREMISSA



Líder de mercado.
Cresci muito.
Empresário.

ESTRELA

TRAÇÃO

OPERAÇÃO

IDEAÇÃO

CURIOSIDADE

Tenho uma startup.
Estou crescendo.

Empresário.

Tenho uma startup.
Preciso crescer.

Empresário.

Quero ter uma startup.
Ainda não validei meu modelo de negócio.

Potencial empresário.

O que é uma startup?
Ainda não tenho uma ideia.

Potencial empreendedor.





PROJETOS DE ATENDIMENTO SETORIAL PORTAL SEBRAE LIKE A BOSS COLABORAÇÃO E CONEXÕES 

PITCH PARA INVESTIDORES APROXIMAÇÃO COM GRANDES EMPRESAS UM DIA SE FALAR DE STARTUP!



Viabilizar aos pequenos negócios o acesso a serviços tecnológicos 
e de inovação, visando a melhoria de processos, produtos e 
serviços, bem como a introdução de inovações nas empresas e 
mercados

2017: Previsão

RESULTADOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Empresas 
beneficiadas

67.679 78.816 91.318 115.713 53.951 80.000

Investimento
R$ milhões

60,4 112,6 209,7 329,6 76,0 153,6

Subsídio de 70% 

do valor dos 

serviços 

demandados.



Serviços 
Digitais

Sustentabilidade

Propriedade
Intelectual

Produtividade

Qualidade

InovaçãoDesign

ÁREAS TEMÁTICAS



Modelo de atendimento tecnológico para elaboração de 
protótipos por meio de uma rede integrada de laboratórios 
abertos de ICTs

11
10

Laboratórios 
Abertos

estados

SENAI
AM

SENAI-BA /
CIMATEC

SENAI
MS

SENAI
BH

INATEL

SENAI-PB

PORTO 
DIGITAL

ITA
SENAI-RJ

SENAI-PR

LAMEF/UFRGS

Em parceria com

Ministério da

Ciência, Tecnologia, 

Inovações e 

Comunicações; 

SENAI

Operação dos pequenos 

negócios



Plataforma  de aceleração de startups que visa  
transformar tecnologias promissoras em empresas de 
rápido crescimento por meio da oferta de soluções, 
mentorias e aproximação com investidores

729 inscrições
127 startups 

aceleradas

2.521 inscrições
600 startups 
aceleradas

2015 2016

Mentores na rede

Em parceria com

Ministério da
Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços

+500

Aumento
245% inscrições
372% participantes



A parceria Sebrae e Anprotec visa, principalmente, a produção
de conteúdos, capacitações, além de outras iniciativas que
contribuem com o desenvolvimento dos Habitats de Inovação
no Brasil.

Atuação com Habitas 
de Inovação

+1,2mil
91
43
01

Gestores capacitados 
na metodologia Cerne

Incubadoras selecionadas
no edital Cerne 2

Habitats de inovação ativos na 
plataforma Land2land 

Conferência
Anprotec



Além do atendimento pelo Sebraetec,  a atuação em 
Propriedade Intelectual  tem como foco incentivar e 
consolidar o uso estratégico de ativos  de propriedade 
intelectual pelos pequenos negócios.

EXAME 
PRIORITARIO DE 

PATENTES
Resolução PR 
nº 160/2006

PATENTE MPE



Capital 
empreendedor

Orientar  os pequenos negócios sobre alternativas de 
capitalização via capital empreendedor

Executado em  parceria

Qualificação de 
gestores Sebrae 

UFs

Aproximação 
entre 

Empreendedores 
e investidores

Preparação 
de 

investidores

Participação 
como cotista 
em fundos de 
investimento



Capital 
empreendedor

Orientar  os pequenos negócios sobre alternativas de 
capitalização via capital empreendedor

AÇÕES FUTURAS

• Corporate Venture
 Desenvolvimento de Metodologia de Corporate Venture
 Realização de Corporate Venture  - aplicação de 1 piloto

• Lançamento de edital para apresentação de Projetos pelos Sebrae UF 
 Apoio a 10 projetos

• Aporte de recursos em Fundos de Investimento em Participação – FIP 
 Aporte de R$ 45 milhões em fundos que tenham o objetivo de apoiar micro e pequenas 

empresas com alto potencial de crescimento



Capital 
empreendedor

Orientar  os pequenos negócios sobre alternativas de 
capitalização via capital empreendedor

FUNDOS ELEGÍVEIS

 Já estar em funcionamento, reduzindo o tempo de implantação e custos com formação de pessoal 

para gestão do fundo

 Em que exista a possibilidade do Sebrae participar do comitê de investimento, com o objetivo de 

direcionar recursos para segmentos e regiões prioritários para o Sebrae.

 Que aportam recursos em empresas inovadoras com faturamento entre R$ 500mil e R$1milhão/ano.

 Com tíquete médio de investimento esteja entre R$ 200 mil e R$1 milhão.

 Que tenha como estratégia investir em pequenos negócios inovadores e cujas ações tenham sinergia e 

complementaridade com projetos, atividades e ferramentas desenvolvidos ou apoiados pelo Sebrae, 

tais como Projeto Capital Empreendedor, Projeto Sebrae Startup Way, plataforma Sebrae Like a Boss, e 

Programa de pré aceleração Inovativa Brasil



2016



Edital lançado em 2016 com aporte de recurso de R$ 
20 milhões destinados a apoiar  projetos de empresas 
com potencial inovadora e de alto impacto

666 projetos 
com inscrições finalizadas no edital

Duas modalidades contempladas: 
Desenvolvimento e Encadeamento tecnológicos

189 projetos aprovados

Edital 
Sebrae de 

inovação  

21 Estados beneficiados

31 projetos aprovados em Minas Gerais

R$ 5,6 milhões - Projetos de MG

mil = Valor de cada ProjetoR$ 200



CONTRATOS SENAI E EMBRAPII no âmbito do 

Programa Inovação nos Pequenos Negócios



Desenvolvimento de projetos de inovação nas modalidades 
Desenvolvimento Tecnológico e Encadeamento Tecnológico

Ações conjuntas

Sebrae - Senai
Sebrae - Embrapii

• Infraestrutura física e 
tecnológica
• Capilaridade
• Expertise na execução de 
projetos de inovação 

• Atuação em rede 
• ECTI de referência nacional

R$40,0
milhões

20,0 milhões 20,0 milhões

SEBRAE

Total Edital: 
53,0 milhões

Total projetos:
Aprox 52,0 milhões



CONTRATO 
SEBRAE - EMBRAPII



CONTRATO 
SEBRAE - EMBRAPII





Edital da 
Indústria 

VALOR TOTAL DO PROJETO DE INOVAÇÃO (100%)

MGE
MPE

SENAI TOTAL
Contrapartida SEBRAE

Desenvolvimento
tecnológico

(modalidade B)
Banca de Avaliação 

Terceirizada

-
no mínimo 10% do 

total solicitado -
Sebrae + Senai

Até R$ 200 mil Até R$ 200 mil Até R$ 400 mil

Encadeamento
tecnológico

(modalidade C - Desafios)
Avaliação da MGE

Até R$ 50 mil
(1/3) no mínimo 10% do 

total solicitado -
Sebrae + Senai + MGE

Até R$ 50 mil 
(1/3)

Até R$ 50 mil 
(1/3)

Até R$ 150 mil

R$ 50 mil a R$ 200 mil 
(2/4)

Até R$ 100 mil 
(1/4)

Até R$ 100 mil 
(1/4)

Até R$ 400 mil

Expectativa: +150 projetos de inovação de MPE/MEI



Sugestões de pautas para acompanhamento
EM COMPLEMENTO ÀS PROPOSTAS JÁ APRESENTADAS PELA MEI

a) PL 226 (2016) – Nova proposta da Lei de Inovação, voltando com os pontos vetados pela Presidência na lei promulgada em

2016 e definição do Sebrae como Agência de fomento. Esse item é importante pois trata maior segurança jurídica ao Sebrae

para operar programas de subvenção econômica às empresas, um mecanismo mais propício a execução de projetos de

inovação.

b) Regulamentação do Art. 61 A do PLC 125 - Investidor Anjo, sobre a tributação dos rendimentos decorrentes dos aportes de

capital em microempresas ou empresas de pequeno porte. Importante acompanhar para que não criem impedimentos ou

burocracias para a configuração do investidor - anjo.

c) Ampliar a segurança jurídica sobre a viabilidade de se investir recursos de P&D da Lei de Informática diretamente em ações

de fomento à inovação nas MPEs. Conforme previsto no Decreto 6.008 de 2006, que permite o fomento à inovação (art. 20,

IV) e a redação trazida pela nova Lei de Inovação que define fomento à inovação (art. 19, par. 2°-A).

I - subvenção econômica;
II - financiamento;
III - participação societária;
IV - bônus tecnológico;
V - encomenda tecnológica;
VI - incentivos fiscais;
VII - concessão de bolsas;
VIII - uso do poder de compra do Estado;
IX - fundos de investimentos;
X - fundos de participação;
XI - títulos financeiros, incentivados ou não;
XII - previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais



Sugestões de pautas para acompanhamento
EM COMPLEMENTO ÀS PROPOSTAS JÁ APRESENTADAS PELA MEI

a) Medida Provisória 757/2016 (PLC 13/2017) – Oferece maior segurança para que recursos glosados nas prestação de contas

de beneficiários de incentivos fiscais possam ser reinvestidos em MPEs e startups de base tecnológica. Essa utilização será

uma oportunidade única de desenvolvimento econômico da região Norte via Inovação por startups e empresas do

encadeamento industrial regional. Além da região Norte, startups de outras regiões também podem ser beneficiadas.

b) PL 559 – Altera a Lei de Licitações, com impactos importantes nas contratações para Inovação. Como está redigido, o texto

dificulta o uso do RDC (regime diferenciado se contratação) pelas ICTs e também impede que Mpe sejam contratadas por

entidades ou empresas publicas ainda que estas tenham apoiado o desenvolvimento de inovações daquelas mesmas Mpe.

c) Instrução 400 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sobre as operações realizadas nas plataformas de equity

crowdfunding. No ano de 2016, a CVM, levou à consulta pública uma proposta de regulamentação que tende a facilitar a

formação de capital de empreendedores de pequeno porte. A Consulta pública encerrou-se em dezembro de 2016 e ainda

não há uma data para que o novo regulamento seja publicado.




