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CNI apresenta propostas para inovação aos 
candidatos à Presidência da República 

            A cada ciclo eleitoral, a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) apresenta aos candidatos à Presidência uma série de medidas 
consideradas fundamentais para superar obstáculos ao crescimento da 
economia, estimular o amadurecimento institucional e melhorar a 
qualidade de vida da população. 
         Em 2018, a indústria organizou 43 propostas para o Brasil construir, nos 
próximos quatro anos, uma economia mais produtiva, inovadora e 
integrada ao mercado internacional.  
         Os 43 documentos para o novo governo foram elaborados com 
base no Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022. Os estudos traçam 
diagnósticos e sugerem ações em áreas como eficiência do estado, 
segurança jurídica, infraestrutura, tributação, educação, meio ambiente, 
inovação, financiamento e segurança pública.  

Robson Braga de Andrade,  

Presidente da CNI  

Aumentar o volume de recursos federais 
destinados à CT&I e modificar o padrão e a 
alocação dos dispêndios, com o objetivo 
de ampliar a efetividade das políticas e 
fortalecer o ambiente de negócios. 

Revisar os mecanismos de coordenação, 
articulação e gestão para aumentar a 
efetividade das políticas de inovação, por 
meio de assessoria especial ligada à 
Presidência da República, por exemplo. 

Transformar o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT) em fundo financeiro, a fim de 
garantir maior estabilidade aos recursos 
para PD&I. 

Reorganizar os comitês gestores dos 
Fundos Setoriais, adequando sua 
governança, definindo prioridades e 
reavaliando as dotações orçamentá- 
rias transversais.  

Aprimorar o Novo Marco Legal da CT&I, 
regulamentado em fevereiro de 2018 (Lei 
13.243/2016), e aperfeiçoar a Lei de 
Informática e a Lei do Bem, assegurando 
perenidade desses instrumentos. 

Desenvolver políticas de suporte ao 
desenvolvimento de pequenas e médias 
empresas inovadoras, especialmente as 
startups, estabelecendo foco nas etapas 
iniciais dos empreendimentos e definindo 
prioridades em áreas estratégicas. 

Principais propostas para INOVAÇÃO 

Acesse a versão completa do documento por meio do QR code 

ao lado ou em: http://www.cni.com.br/eleicoes2018/downloads/ 

Este resumo é parte da série Propostas da Indústria para as 

Eleições 2018, composta por 43 documentos.  

Fonte: Portal da Indústria 
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Faça uma autoavaliação da  capacidade de 
Gestão da Inovação da sua empresa e saiba 
mais sobre onde é preciso melhorar! 

Acesse: www.al.iel.org.br 

O  IEL  Alagoas elabora projetos  para o  

Edital de Inovação para Indústria 

     Inovar é fundamental para a competitividade da 
indústria brasileira. O Edital de Inovação para a Indústria é 
uma iniciativa que valoriza essa prática, subvencionando 
o desenvolvimento de novos produtos, processos e 
serviços inovadores. 

     Empresas de qualquer porte podem inscrever nas 
cinco categorias do Edital: Inovação Tecnológica para 
Grandes e Médias Empresas; Inovação Tecnológica para 
Micro e Pequenas Empresas, MEI e Startups de Base 
Tecnológica; Empreendedorismo Industrial – Inovação na 
Cadeia de Valor; Inovação em Segurança e Saúde no 
Trabalho (SST) e Promoção da Saúde (PS) e Inovação 
Setorial em Segurança no Trabalho e Promoção da 
Saúde.  

Ficou interessado?  
Entre em contato com o Núcleo de 
Inovação e impulsione o seu negócio! 

nucleodeinovacao@fiea.org.br 
(82) 2121-3079 e 2121-3085 
 

Para mais  informações sobre o Edital, 

acesse: 

portaldaindustria.com.br/senai/canais/
edital-de-inovacao-para-industria/ 

 
     No total, R$ 55 milhões em aportes de até R$ 400 mil 
por projeto, disponibilizados por meio da parceria entre o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI). 


