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MEI

CNI e vários líderes empresariais 
fizeram um balanço crítico da 
agenda empresarial em inovação

MEI
Avaliação: apesar de muitos avanços, 
o tema inovação estava restrito à 
academia e à gerência intermediária 
das empresas

Era necessário mobilizar a alta 
direção das empresas para a agenda 
da inovação





Premissas

2. A inovação é 

essencialmente 

1. A agenda de 

inovação evoluiu, 
3. A agenda de 

inovação requer essencialmente 
uma agenda 
empresarial. É 
uma contingência 
da competição nos 
mercados

inovação evoluiu, 
mas há muito o que 
fazer quanto ao 
foco e a efetividade 
da política de 
inovação

inovação requer 
apoio das empresas 
e dos altos 
executivos para 
avançar mais 
rapidamente



3. Contribuir para a 
estruturação da Iniciativa 
Nacional pela Inovação;

4. Reproduzir na agenda de 
inovação o êxito de mobilização 
privada no tema da qualidade 
(PBQP);

1. Fazer da inovação tema 
prioritário para a alta direção 
das empresas;

2. Estimular o protagonismo dos 
líderes empresariais na agenda 
de inovação;

5

DESAFIOS

(PBQP);

5. Aprimorar as políticas 
públicas de apoio à inovação, 
focando-as nas necessidades do 
setor privado

de inovação;



Representantes 
de instituições 
públicas e 
privadas

Líderes 
empresariais

Representantes 
de associações 
setoriais

Representantes 
das federações 
de indústria 



No início de 2009 a CNI convidou 
um conjunto de líderes 
empresariais a organizar o 
Comitê Empresarial da MEI

O Comitê Empresarial da MEI 
lança o Manifesto “Inovação, a 
construção do futuro”, que traz 
uma meta: dobrar o número de 
empresas inovadoras até 2013



ENTREGA DO MANIFESTO À 
INOVAÇÃO AO PRESIDENTE LULA E 
À ENTÃO MINISTRA DILMA



Manifesto pela 
Inovação

“Nós, industriais brasileiros, 
firmamos um compromisso com a 
mudança. O objetivo é vencer o 
desafio do qual dependerá uma 
inserção mais dinâmica do país numa 
nova economia global. O desafio é o 
da inovação – a capacidade de 
converter ideias em valor e que dita 
o sucesso das empresas (...)Inovação
Precisamos fazer uma revisão radical 
de como tratamos a inovação –
sabendo que o papel principal nessa 
marcha cabe às empresas. A agenda 
da inovação traz ganhos para toda a 
sociedade, mas é acima de tudo uma 
agenda empresarial (...)





�Fazer da inovação uma prioridade estratégica 
das empresas;
�Estimular e fomentar o movimento de inovação 
no Brasil, mediante o apoio público; 
�Aperfeiçoar a política de fomento à inovação, 
com participação do setor privado;
�Aprimorar o modelo educacional, criando uma 
cultura inovadora e empreendedora;
�Considerar os imperativos socioambientais e 
comprometer-se com a sustentabilidade;comprometer-se com a sustentabilidade;
�Modernizar a gestão pública, para estimular um 
contexto mais propício à inovação no país.

Manifesto: 
a agenda 

de trabalho



2010
Reuniões em seis estados da 
federação, para constituir núcleos 
regionais da MEI

INSTITUCIONALIZAÇÃO
DA REDE DE NÚCLEOS DE

INOVAÇÃO
Mais que tudo, 
apresentamos e 
discutimos em várias regionais da MEI

Núcleos de inovação junto às 
Federações de Indústria e 
Associações Setoriais

Consolidação de uma parceria entre 
SEBRAE, MCT, FINEP e BNDES para o 
apoio à inovação nos estados

discutimos em várias 
oportunidades, com a 
presidência do BNDES e os 
Ministérios da C&T e do 
Desenvolvimento, uma 
agenda substantiva de 
temas da política de 
inovação, que gerou 
resultados



2010 INSTITUCIONALIZAÇÃO
DA REDE DE NÚCLEOS DE

INOVAÇÃO

Núcleos Estaduais de Inovação

• 12 instalados

• 14 em fase de instalação



MEI: exemplo de 
interação 

O sucesso da MEI 
depende de fazer avançar 
uma agenda substantiva 
de temas da política de 

inovação

A MEI tem uma sistemática de 
trabalho objetiva: reuniões regulares, 
com poucas lideranças empresarias e 
de governo em torno de temas 
concretos.

interação 
público-privado



Lei 12.349
Altera a Lei 8.666, dando 
preferência de 25% a produtos 
nacionais inovadores

Medida Provisória nº 497
Promove desoneração tributária de 
subvenções governamentais de 

2010: 
Resultados subvenções governamentais de 

atividades de pesquisa e inovação 
tecnológica empresarial

Portaria Interministerial nº 930
Lança o Comitê Pró-Inovação (Sala 
de Inovação), instituição de 
interlocução do governo com a 
iniciativa privada

Resultados 
alcançados



2010: 
Resultados 

Chamada Pública MCT/FINEP –
PRÓ-INOVA
R$ 50 milhões para composição de 
20 NAGIs, com objetivo de atender 
entre 800 e 1.600 empresas

Convênio CNI/SEBRAE
R$ 48,7 milhões para implantação 
de planos de inovação nas micro e Resultados 

alcançados

de planos de inovação nas micro e 
pequenas empresas através dos 
Núcleos de Inovação

Programa Nacional de Inovação do 
Sistema Indústria
Sistematiza as ações de apoio à 
inovação promovidas pelas 
entidades do Sistema Indústria
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