


10 anos
MEI - Mobilização 
Empresarial pela

Desenvolvimento 

econômico, sustentável 

e social do nosso país

i n o v a ç ã o



Principal e mais bem consolidado fórum de 

diálogo entre os setores empresarial e público:M E I
Contribuir para a formulação de políticas 

públicas  de inovação mais eficazes

Aprimorar o sistema

de financiamento 

Fortalecer a cultura 

de inovação no Brasil



EMBRAPII

Rede de Institutos SENAI de 

Inovação e de Tecnologia

Constituição Federal: dever do 

Estado de promover a inovação

Novo Código de C,T&I

Lei do Bem

Estratégia Nacional de C,T&I

Regulamentação 

do Novo Código



Imersões em

ecossistemas

de inovação

Prêmio nacional

de inovação
CNI e SEBRAE 

Congresso 

Brasileiro

de Inovação 

da Indústria
CNI e SEBRAE

CNPq e o IEL

1.174 bolsistas

R$ 37,5 milhões em 

qualificação profissional 

MEI tools 

Edital de inovação

para a indústria

SESI, SENAI e SEBRAE

INOVA Talentos



Iniciativas da MEI entre as melhores práticas 

estratégicas de competitividade do mundo

3 anos consecutivos, pela 

GFCC Federação Global de 

Conselhos de Competitividade 

Fornecer subsídios para a 

formulação de políticas públicas



Economias 

emergentes se conectam 

globalmente a mercados, 

Converter novas

tecnologias em impacto 

econômico é essencialmente

negócios
e empregos 

disruptivo



podemos chegar?
Até onde

Impressão 3D
Nanotecnologia

In te rnet  das  Co i sasBig Data
Intel igência Ar t i f ic ia l

Realidade Aumentada
Segurança Cibernética

Realidade Virtual
Robótica Avançada



2020
de veículos 

autônomos

nas estradas

10
milhõesblockchain

A tecnologia que sustenta as 

criptomoedas, será usado na 

indústria para proteção da 

propriedade intelectual

Robôs domésticos

Missões privadas a Marte

Drones que entregam encomendas 

Veículos Elétricos



2018
Inovação

O principal 
instrumento de uma 

economia competitiva, 
próspera e sustentável

Imersões em 
ecossistemas de inovação

Modernização dos 
currículos das engenharias 

Observatório de Inovação da MEI

Fortalecer a ponte entre pequenas 
empresas de base tecnológica e a indústria



Precisa de instituições fortes, de 
regras claras, de leis descomplicadas, 
de recursos para projetos de risco, de 
sistemas de financiamento fortes e 
adequados para as empresas 
enfrentarem os

e f i c i e n t e

Ecossistema de 

inovação

desafios do futuro



desenvolvimento
Estimular o 

do Brasil


