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A MEI tem debatido e proposto caminhos para que a
inovação seja prioridade tanto para o setor público,
quanto para o privado
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E continuará trabalhando para que a diferença
em relação aos competidores globais diminua
P&D em bilhões de US$ correntes de PPC
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Uma das ferramentas criadas para ajudar as empresas
a entender os instrumentos vigentes de apoio à
inovação foi o MEI Tools

O QUE É

36 parceiros com instrumentos
incluídos no MEI tools

Base de informações
sobre os mais
relevantes
instrumentos de
apoio à inovação
MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES

Única ferramenta
desse tipo atualizada
no país
Fonte: Diretoria de Inovação, 2019

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES

Apoio técnico

MEI Tools: resultados alcançados

2016-2019
• Cerca de 90 instrumentos de incentivo à P&D mapeados e detalhados
• Trabalho de coordenação entre gestores, criação de parcerias e
encadeamentos de programas, além de eliminação de sombreamentos

TIPOS DE INSTRUMENTOS MAPEADOS
•
•
•
•
•

Captação de Recursos Financeiros (ex: produtos BNDES e FINEP)
Incentivos Fiscais (ex: Lei do Bem)
Apoio Técnico e Tecnológico (ex: rede Embrapii e SENAI)
Apoio à Inserção Global via Inovação (ex: Imersões e Startout)
Premiações (ex: Prêmio CNI-SEBRAE)

38 instrumentos
2 instrumentos
38 instrumentos
8 instrumentos
1 instrumento

O que vem pela frente

2020 em diante
• Continuidade do trabalho inicial de identificação e atualização de instrumentos
vigentes que apoiem a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
• Reforço do trabalho de articulação entre os 36 parceiros do MEI Tools

+

• Ampliação do mapa de instrumentos privados para
alavancagem do ecossistema de startups (fundos de venture
capital; programas de aceleração e mentoria; e programas
de corporate venture)

Em função do alto volume de investimentos no
ecossistema de startups no mundo
O mercado de venture capital

Fonte: KPMG Enterprise, Venture Pulse Q4 2018

global

Com o mesmo acontecendo na América Latina
O mercado de venture capital na

América Latina

Os investimentos dobraram pelo 2º ano
consecutivo

em 2018 foram US$ 2 bi
em 2017 US$ 1,1 bi
em 2016 US$ 500 mi
O volume de transações também é crescente.
Os valores médios das rodadas passaram de

US$ 3,3 mi em 2016 a
US$ 31,7 mi em 2019
Fonte: LAVCA Industry Data 2019

Anúncios importantes, em
2019, sobre novos fundos
para a região:

Mercado Livre: US$ 2 bi
SoftBank: US$ 5 bi

E tendo o Brasil uma posição de LIDERANÇA na região
O mercado de venture capital no
País responde por 55,9% das transações
realizadas na América Latina em 2018 (US$ 1,3 bi)

Brasil

e entra no radar de
investidores globais
Fonte: LAVCA Industry Data 2019 e KPMG Enterprise, Venture Pulse Q4 2018

Ficam claras as razões para a MEI atuar nessa direção
e ampliar seu escopo a partir de 2020

O amadurecimento do mercado
no Brasil (259 deals em 2018)
Fonte: LAVCA Industry Data 2019

Das 14 maiores transações
realizadas na América Latina em
2018, 9 envolveram empresas
brasileiras

O MEI Tools é uma das ferramentas remodeladas
para alavancar esse novo esforço
Lançamos hoje o infográfico que reúne informações
sobre 30 fundos de venture capital com operações
relevantes no Brasil, para apoiar startups em busca de
recursos financeiros. A nova edição do MEI Tools conta
com detalhes sobre as operações desses fundos.
A partir de 2020, a ideia é levar a esse público de
empresas nascentes de base tecnológica mais
informações sobre programas de aceleração, mentoria e
principalmente de corporate venture - de modo que haja
cada vez mais sinergia e celeridade nas relações com
grandes corporações e investidores.

E novos projetos estão em negociação para consolidação da MEI
como uma plataforma nacional e internacional de conexões entre
atores do ecossistema de inovação

Parceria

Parceria

CNI/SOSA/ABDI

CNI/Apex-Brasil

• Screening global de novas
tecnologias
• Projeção de startups

brasileiras em mercados
internacionais

• Atração de investimentos

em P&D de multinacionais e
promoção de startups
brasileiras

Obrigado!

