
 

Boletim da Inovação
Edição  14

Março de 2017

PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO TEM RECORDE DE INSCRIÇÕES 

Foto: Arquivo/CNI

Foram registradas aproximadamente 4 mil empresas inscritas 
no Prêmio Nacional de Inovação, número recorde de inscritos 
na edição 2016/2017. No total, 3.987 empresas estão na 
disputa a R$ 900 mil pré-aprovados no Edital SENAI SESI 
de Inovação e a cursos de educação executiva. A iniciativa, 
capitaneada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e 
pelo Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), aprecia  negócios que apostaram na inovação. Os 
vencedores serão conhecidos no dia 26 de junho de 2017, na 
abertura da 7ª edição do Congresso Brasileiro de Inovação, em 
São Paulo.

A concorrência, conta com maioria de micro e pequenas 
empresas. Entre os inscritos, 3.131 são micro e pequenas 
empresas de comércio e atendidos por Agentes Locais de 
Inovação (ALI). Entre as candidatas da indústria, 599 são micro 
e pequenas; 106 de médio porte e 151 são grandes indústrias. 
O volume de inscrições é 79% maior do que na edição anterior.

Fonte: SAKKIS, Ariadne; Agência Sebrae de Notícias.

Em Alagoas...
Conheça as empresas que foram 

selecionadas para segunda etapa da 
premiação:

Algás, Almeida Construções, Cerutti, 
Norvinco, Fika Frio, Usina Coruripe, 

Tróia e Portobello.

LEI DO BEM PODE SER AMPLIADA PARA ESTIMULAR INOVAÇÃO 

E n t e n d a  a
L E I  D O  B E M

A Lei do Bem foi instituída em 2015 para 
criar concessões de incentivos fiscais às 
pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e 
desenvolvimento de inovação tecnológica, 
que é caracterizada como “concepção de 
novo produto ou processo de fabricação, bem 
como a agregação de novas funcionalidades 
ou características ao produto ou processo que 
implique melhorias incrementais e efetivo ganho 
de qualidade ou produtividade, resultando 
maior competitividade no mercado”.

Os projetos de pesquisa e inovação que podem ser 
beneficiados pela Lei do Bem começaram a ser avaliados 
pelos Comitês de Auxílio Técnico (CATs) do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
no dia 06 de fevereiro, o objetivo é que até março sejam 
averiguadas se as empresas cumpriram os requisitos 
exigidos pela legislação a fim do recebimento do incentivo 
fiscal, dando assim pareceres que servem de subsídio ao 
ministério. De inicio serão avaliados os projetos decorrentes 
de 2015 dos setores farmacêutico e eletroeletrônico. E 
posteriormente, os próximos setores avaliados que poderão 
usufruir dos estímulos da lei do bem, previstos por esta,  
serão: petroquímica; mecânica; agroindústria e alimentos; 
metalurgia; moveleiro; têxtil, papel e celulose; transversa.

O diretor de Políticas e Programas de Apoio à Inovação do 
MCTIC, Jorge Campagnolo, afirmou que: “A Lei do Bem 
é, hoje, um instrumento importantíssimo no processo de 
aproximar o conhecimento dos negócios. As empresas 
precisam inovar porque a inovação é um instrumento relevante 

é, hoje, um instrumento importantíssimo no processo de aproximar o conhecimento dos negócios. As empresas 
precisam inovar porque a inovação é um instrumento relevante para garantir competitividade [...] Temos de 
aproveitar esse conhecimento para agregar valor a produtos, processos, serviços e ganhar competitividade”. 

Existem alguns pré-requisitos para obter os incentivos fiscais da Lei do Bem, são eles: empresas em regime 
no Lucro Real, empresas com Lucro Fiscal, empresas com regularidade fiscal (emissão da CND ou CPD-EN), 
empresas que invistam em Pesquisa e Desenvolvimento.

Matéria completa: https://canalte.ch/S1WFA



Acesse o diagnóstico 
disponibilizado online pelo IEL 

e saiba mais sobre as forças 
do seu negócio e em que é 

necessário melhorar.
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APOIO

As Oficinas de Gestão da Inovação aconteceram 
no ambiente interno das empresas e reuniu todos 
os colaboradores. 

O objetivo da pré-intervenção é garantir o apoio, 
durante o desenvolvimento do projeto,  outros 
stakeholders, partir da disseminação dos  partir 
da disseminação dos conceitos de inovação.

A etapa é importante pois propaga aos 
colaboradores a ideia de que todos estão 
envolvidos no desenvolvimento do negócio. Além 
disso, explica a importância da inovação em um 
contexto empresarial onde preço baixo ou alta 
qualidade de produtos e serviços oferecidos 
já não são mais suficientes para uma empresa 
ser competitiva em nossos dias. Sendo assim, a 
inovação surge como elemento fundamental à 
competitividade.

Prodelar

Illa Sorvetes 

http://inovacaoiel.herokuapp.com/

O IEL disponibiliza ferramentas 
e práticas desde as fases mais 
preliminares até a captação de 
recursos para desenvolvimento 
de projetos inovadores.

Projeto de Gestão 
da Inovação 
para Micro e Pequenas Empresas Industriais

Convênio CNI Sebrae nº46/2014 Realização

Segunda etapa do projeto: empresas são sensibilizadas através 
de Oficinas de Gestão da Inovação

ANALISE A  
CAPACIDADE 
DE 
INOVAÇÃO 
DE SUA 
EMPRESA

Para + informações:

nucleodeinovacao@fiea.org.br

82 2121-3079 l 2121-3085 


