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Durante reunião com o Comitê de líderes da Mobilização Empresaria pela Inovação (MEI), que ocorreu na sede da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) no último dia 08 de julho, foi apresentado ao presidente em exercício Michel Temer e ao ministro Gilberto 
Kassab propostas para construção de um ambiente favorável à inovação no Brasil.

O ministro da ciência, tecnologia, inovações e comunicações, Kassab, reforçou que a meta de investimento em inovação para o 
desenvolvimento do Brasil deve equivaler a 2% do Produto Interno Bruto (PIB). Afi rmando que: “Hoje 1,2 % do PIB é investido em 
inovação, mas a nossa meta deve ser de 2%. Temos que atingir esse percentual. E é fundamental que cada real público investido tenha 
resultado e justifi que sua aplicação”. 

Ele ressaltou também a participação de parcerias entre o governo federal e as instituições privadas em prol do crescimento do país: “A 
participação do presidente Michel Temer aqui hoje é emblemática. Comprova o reconhecimento do setor e reforça a necessidade do 
trabalho em parceria entre o poder público e o capital privado com participação fundamental da academia”.

Assim, a presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques, informou 
que o banco investiu R$ 6 bilhões em inovação nos últimos dois anos. E defendeu o diálogo do governo federal com o setor privado. 
“Inovação é uma das prioridades do BNDES. Produtividade e competitividade são fundamentais para a retomada do crescimento 
sustentável.”

O conjunto de empresários expôs uma série de propostas para estimular a inovação industrial, entre elas: a ampliação e monitoramento 
dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação; a reorganização dos Comitês Gestores dos Fundos Setoriais; a garantia de 
destinação integral dos recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) para atividades 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I); o impedimento a novas burocracias que desestimulem a pesquisa, a utilização, a 
comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de nanotecnologias; e a ampliação, fortalecimento dos recursos do 
Programa Inova Empresa, entre outras.

                                                          Fonte: MCTI

MINISTRO DEFENDE INVESTIMENTO DE 2% DO PIB PARA INOVAÇÃO

CNPQ DEVE EXIGIR BUSCA PATENTÁRIA EM TODOS OS EDITAIS COM VIÉS TECNOLÓGICO

Desde 2010, o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico 
(CNPq) exige a busca patentária como item do 
roteiro de apresentação dos projetos nos editais 
RHAE Pesquisador na Empresa. A exigência, 
entretanto, deve ser ampliada para todos os 
projetos com viés tecnológico. A afi rmação foi 
feita por Rafael de Andrade, chefe do Serviço 
de Suporte à Propriedade Intelectual do CNPq, 
durante o evento “Seminário sobre Propriedade 
Intelectual e Inovações na Agricultura”, que 
ocorreu nos dias 9 e 10 de junho na Unicamp.

De acordo com Andrade, a exigência de busca 

patentária no roteiro dos projetos deve ser 
implementada ainda este ano. “Nosso objetivo 
é evitar duplicidade de esforços e reduzir 
custos de pesquisa, adicionalmente alertar aos 
pesquisadores da academia para a importância 
da informação tecnológica reunida nas bases 
de patentes”. Andrade lembra que cerca de 
70% da informação tecnológica de qualidade 
está nos bancos de patentes e alerta para 
números que apontam que na Europa cerca de 
20 milhões de libras são desperdiçadas com o 
desenvolvimento de produtos repetidos.

Fonte: RUSSANO, Vanessa S., 2016
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APOIO

•  Desenvolvimento Tecnológico 

Contratação de uma Entidade de 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

(ECTI) que tenha competência 

técnica para prestar os serviços 

descritos no projeto.

INFORMAÇÕES GERAIS

MODALIDADES

*O SEBRAE não irá requerer titularidade e também não reivindicará a participação nos proveitos econômicos decorrentes da 

propriedade intelectual oriundos do resultado deste edital.

•  Encadeamento Tecnológico 

Projetos apresentados pela 

empresa em parceria com uma 

média ou grande empresa que 

deseje executar um projeto de 

inovação de interesse mútuo, com 

contratação de uma ECTI que tenha 

competência técnica para prestar, 

total ou parcialmente, os serviços 

descritos no projeto. 

RECURSOS PARA INOVAÇÃO

Está vigente o Edital Sebrae de Inovação.
Para concorrer as empresas precisam submeter 

seus projetos até 23 de setembro de 2016.

O IEL/AL dispõe de consultoria especializada 
na elaboração de projetos de inovação. Para 
conhcer a proposta de consultoria do IEL/AL entre 
em contato pelos telefones abaixo:

(82) 2121-3079 / (82) 2121-3085
nucleodeinovacao@al.iel.org.br

 

• Subsídio de até R$ 120 mil por projeto;

• Prazo de execução de 24 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a solicitação e aprovação do Sebrae/UF;

• Finalistas do Programa InovAtiva, empresas incubadas, graduadas, aceleradas ou instaladas em parques tecnológicos receberão 
uma pontuação extra de 10% no processo de classifi cação; 

• Resultados preliminar em 09 de novembro, e resultado fi nal em 16 de dezembro de 2016.

Modalidades

Desenvolvimento 
tecnológico

Encadeamento 
Tecnológico

Valor de referência 
do projeto*

R$ 200 mil

R$ 400 mil

Percentual máximo 
do subsídio em 

relação ao valor 
total do projeto

Até 60% limitado a 
R$ 120 mil

Até 30% limitado a 
R$ 120 mil

Percentual mínimo 
de recursos 

fi nanceiros da 
empresa inovadora

40%

20%

Percentual 

Percentual 
mínimo de aporte 

de recursos 
fi nanceiros da 

média ou grande 
empresa

Não se aplica

50%

• R$ 20 milhões destinados a projetos intensivos em tecnologias inovadoras 
ou capital intelectual;


