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PROCESSO DE IMPEACHMENT NÃO ATRASARÁ DEBATES SOBRE CT&I NO SENADO

PESQUISAS IMPRESCINDÍVEIS PARA SUA EMPRESA 
EM 2016

Fazer um mapeamento sobre quais pesquisas de mercado podem ser úteis tanto 
para planejar o crescimento quanto para corrigir a rota da companhia no mercado 
é importante e torna mais fácil tomar decisões com segurança e assertividade. 
Abaixo citamos  algumas dessas pesquisas, que podem auxiliar sua empresa:

MCTI LANÇA START-UP 
EM APOIO A PROJETOS DE 
SOFTWARE E HARDWARE

Nesta quarta, 13 de abril, o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciou o 
lançamento da nova etapa do programa Start-Up 
Brasil, batizada de Start-Up Brasil 2.0. Programa do 
governo federal com gestão operacional da Softex, 
com o objetivo de agregar um conjunto de atores e 
instituições em beneficio  do empreendedorismo de 
base tecnológica. 

Dessa forma, o programa irá investir R$ 20 
milhões objetivando a aceleração de cem empresas 
nascentes, sendo R$ 10 milhões em apoio ao 
desenvolvimento de hardware e outros R$ 10 
milhões para ideias inovadoras, totalizando um 
investimento de 40 milhões. As empresas candidatas 
a participar da principal chamada Start-Up Brasil, 
devem ter, no máximo, quatro anos de existência. 
Escolhidas, as startups precisam negociar sua 
adesão a uma das 12 aceleradoras qualificadas 
pelo último edital do programa. A aceleração tem 
duração estimada de até 12 meses para empresas 
de software e 18 meses para as companhias de 
hardware, com apoio a pesquisa, desenvolvimento 
e inovação (PD&I), apoio à modelagem de negócios, 
participação em atividades de capacitação e 
programas de acesso ao mercado.

Assim, será concedido um apoio adicional às 
startups de hardware. O auxílio complementa 
necessidades de PD&I e engenharia, tais como 
prototipagem, desenvolvimento de pré-produtos e 
testes (atividades reconhecidamente mais densas 
e complexas, que geralmente exigem mais tempo 
de maturaçã). Como também através de estímulos 
ao surgimento de empreendedores em tecnologias 
da informação e comunicação (TICs), por meio 
do apoio a ações de concepção, em conjunto com 
incubadoras de empresas. 

Fonte: MCTI

Com a chegada do processo de impeachment ao Senado Federal, a 
tendência é a de que as atenções sejam voltadas para o rito que pode 
afastar a presidente Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. No entanto de 
acordo com os senadores membros da Comissão de Ciência, Tecnologia e 
Telecomunicação (CCT), os trabalhos seguirão o cronograma estabelecido.

Segundo o vice-presidente da CCT, senador Helio José (PMDB-DF), os 
debates sobre ciência, tecnologia e inovação (CT&I) são importantes para 
planejar a retomada do crescimento da economia, independente de quem 
é o presidente da República. A CCT já tem agendadas seis audiências 
públicas de avaliação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT) e do Fundo para o Desenvolvimento 
Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), além de quatro audiências 
públicas sobre o Parque Tecnológico do Distrito Federal planejadas. 

Fonte: Felipe Linhares, Agência Gestão CT&I

Fonte: Administradores.com

Plenário do Senado Federal 
Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
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                      As categorias do edital são: 

 -> Inovação Tecnológica (para projetos de até R$ 400 mil)

-> Protótipos de Inovação                                                                              
(para projetos de até R$ 150 mil) 

-> Inovação em Saúde e Segurança no Trabalho e 

Promoção da Saúde (para projetos de até R$ 400 mil)

Empresas interessadas já podem apresentar suas propostas, de 14 de 
março a 7 de novembro, no endereço: 

www.editaldeinovacao.com.br

Conheça o Edital SENAI SESI de Inovação

COMO PARTICIPAR?
As empresas podem enviar propostas 
durante todo o ano. Os resultados serão 
divulgados em três momentos, e as ideias 
não aprovadas podem ser aprimoradas e 

reenviadas.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Empresas do setor industrial brasileiro 
de todos os tamanhos, inclusive startups 
de base tecnológica, em parceria com 

unidades do SENAI ou SESI.

RECURSOS FINANCEIROS
O SENAI e o SESI vão disponibilizar, 
respectivamente, R$ 20 milhões e R$ 3,6 
milhões divididos em projetos de até R$ 

400 mil.

Inovar é fundamental para a competitividade da indústria brasileira. O Edital SENAI SESI de Inovação é uma iniciativa que valoriza essa 
prática, fi nanciando o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores. Além do fomento, 87 Institutos de inovação 
e tecnologia do SENAI espalhados por todo o país dão suporte na execução dos projetos. 

A principal novidade deste ano é um esforço de fortalecimento das cadeias produtivas industriais, através da aproximação de grandes 
empresas e potenciais fornecedores. Além disso, o edital conta com instituições-âncora que disponibilizarão recursos extras por meio de 
desafi os. Os temas a serem trabalhados, bem como as regras específi cas e os valores serão divulgados no início de cada ciclo.

não aprovadas podem ser aprimoradas e 

            A CERÂMICA CAPELLI, empresa 
alagoana, foi uma das participantes da edição 2011, 
tendo seu projeto apoiado pelo SENAI.

->PROJETO: Utilização do consórcio capim 
elefante e resíduos orgânicos da suinocultura para o 
reaproveitamento.

->SETOR: Construção Civil

->PORTE Pequena

HORA: 18h às 22h

LOCAL: Casa da Indústria - 1º andar

CARGA HORÁRIA: 8h

INVESTIMENTO: R$ 150,00

INSCRIÇÕES: www.al.iel.org.br

OBJETIVO: Introduzir os participantes no mundo da pesquisa 
de mercado por meio das seguintes práticas: defi nição do 
problema de pesquisa; elaboração de questionário; coleta e 
tratamento dos dados; e elaboração de relatórios. 

+Informações:
nucleodepesquisa@al.iel.org.br

(82) 2121-3079 / 2121-3085

 Desconto 

de 20%
 até 

o dia 06/05

CURSO DE PESQUISA DE MERCADO NA PRÁTICA: Otimizando a tomada de decisão estratégica

FACILITADOR: Lucas André Ajala Sorgato, possui graduação e 
mestrado em Economia pela UFAL e MBA Executivo em Finanças 
pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. 

10 e 11 DE MAIO


