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PROGRAMAS E INCENTIVOS À 

INOVAÇÃO PARA EMPRESAS 



 

Lei Federal de Inovação 

LEI Nº 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004 
 
• Estabelece medidas de incentivo à 

inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica no ambiente das empresas. 
Entre elas: 

Fonte: Casa Civil 



 

Lei Federal de Inovação 

• Estímulo à construção de ambientes 
especializados e cooperativos de inovação. 

• Estímulo à participação das ICTs/ECTIs no 
processo de inovação. 

• Estímulo à inovação nas empresas (concessão 
de recursos financeiros, humanos, materiais e 
de infraestrutura). 

• Institui fundos mútuos de investimento em 
inovação em empresas. 

Fonte: Casa Civil 



 

Lei Mineira de Inovação 

LEI Nº 17.348, de 17 de janeiro de 2008 
 
 
• Dispõe sobre o incentivo à inovação 

tecnológica no Estado 

Fonte: Assembleia Legislativa de Minas 



 

Lei Mineira de Inovação 

• Define a participação das ECTIs do Estado no 
processo de inovação. 

• Incentiva a implantação de parques tecnológicos 
e incubadoras de empresas de base tecnológica 

• Estabelece o papel dos NITs no Estado 
• Estimula com subvenção a inovação nas 

empresas  
• Cria o Fundo Estadual de Incentivo à Inovação 

Tecnológica - FIIT 

Fonte: Assembleia Legislativa de Minas 



 

Novo Marco Regulatório 

CODIGO NACIONAL DE C,T&I – Proposta das FAPs 
 
Dada a complexidade para aprovação, o projeto foi 
dividido em 4 iniciativas: 
• Proposta de Emenda a Constituição 290/2013: 

acrescenta na Constituição Federal as expressões 
ciência, tecnologia, pesquisa e inovação; garante o 
estimulo à inovação nas unidades federativas, 
municípios e União; acrescenta, ainda, a cessão de 
temporária de pesquisadores das IFES para atividades de 
P&D em empresas, além de equipamentos e instalações 
. 

Fonte: Jornal da Câmara.  



 

Atualização do Marco Regulatório 

• Projeto de Lei 2.177: Institui o Código Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação que trará mudanças na Lei da Inovação e 
na Lei do Bem. 

 
• Regime Diferenciado de Contratações (RDC): define regras 

para uso de recursos públicos em atividades de P&D. É um 
complemento da PEC nº 290 e do PL nº 2.177. 

 
• Legislação Específica de Acesso à Biodiversidade: Projeto de 

Lei que trata do uso de informações genéticas da flora e fauna 
brasileiras em pesquisa. Ainda não tem data para ser finalizado 
pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Com informações da Agência CT&I e Anprotec 
 



 

Atualização no Marco Regulatório 

Em 23/10/2013 foi apresentado pelos relatores da proposta o 
texto final do PL 2.177 e da PEC 290/2013.  
Principais pontos: 
• estímulo aos ambientes de inovação; 
• compartilhamento de infraestrutura de pesquisa com empresas; 
• concessão de recursos diretamente ao pesquisador; 
• liberdade para entidades de pesquisa fazerem remanejamento de recursos; 
• participação do criador nos ganhos da pesquisa; 
• previsão de afastamento do servidor público para exercer atividades 

remuneradas de pesquisa em instituição privada ou empresa; 
• previsão de afastamento do servidor público federal para prestar 

colaboração a outra instituição pública; 
• prestação de contas simplificada por parte das entidades. 

Fonte: Jornal da Câmara.  



 

Desenvolvimento do Ecossistema de Empreendedorismo e Startups 
 Governo de Minas Gerais 

Transformar Minas em um dos maiores polos de 
empreendedorismo tecnológico da América Latina. 
 
Duas etapas de seleção de startups para empreendedores 
do mundo todo. 
40 melhores projetos de cada etapa recebem, durante seis 
meses, capital semente livre de participação para custear 
o desenvolvimento de uma versão lançável ou de pelo 
menos uma prova de conceito do seu produto ou serviço. 

Fonte: Escritório de Prioridades. 

SEED 



Startup  

Capital Semente 

Infraestrutura 
básica 

Mentoria 

Como funciona? 



 

  

Resultado primeira etapa do Programa =  
+ de 3.000 empreendedores de 32 países 
totalizando 1.367 propostas. 

Fonte: Escritório de Prioridades. 

SEED 



Sistema Mineiro de Inovação (Simi); 
 

Programa de Incentivo à Inovação 
(PII); 
 
Incubadoras; 
 
Parques Tecnológicos. 
 

Estratégia de Inovação e Tecnologia 



Empresas 

Governo 

ICTs 



 

Principais ações 

Rede Simi www.simi.org.br 

Siminove - Seminário de 

Empreendedorismo e Inovação  

Programa Mineiro de Empreendedorismo 

na Pós-Graduação 

Encontros de Inovação 

Atendimento às demandas das empresas 

 



 

Programa de Incentivo à Inovação (PII) 

Conhecimento Produtos e Empresas 
de Base Tecnológica 

Incubadoras e  
Parques Tecnológicos 

Desenvolvimento  
Regional 

PPTec 

Empregos 
qualificados 

 

Empresas 
competitivas 



Parques científicos e tecnológicos  

 

BH-TEC - BELO HORIZONTE 
 

LINHA DE ATUAÇÃO 
Biotecnologia, Saúde Humana e Animal, 

Farmacêutica, Tecnologias da Informação e 
Comunicação, Materiais e Processos, Energias 

alternativas, Tecnologias ambientais, 
Entretenimento e cultura 

 

TECNOPARQ – VIÇOSA 
 

LINHA DE ATUAÇÃO 
Agronegócio, Biotecnologia e Tecnologia da 

Informação 

PCTI – ITAJUBÁ 
 

LINHA DE ATUAÇÃO 
Engenharia e Energia 



 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

Fonte: Fapemig 

Editais Induzidos 

Financia propostas conjuntas de empresas com 
ECTIs sediadas em Minas Gerais, para o 
desenvolvimento de projetos de PD&I, com por 
exemplo a contratação de mestres e doutores. 
  
Execução: Termo de Outorga que integra recursos 
financeiros conjuntos. 
 



 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

Fonte: FINEP 

 
• Apoio financeiro às microempresas e empresas de pequeno porte, para 

o desenvolvimento de produtos e/ou processos inovadores, com risco e 
conteúdo tecnológico, visando ao aumento da inovação e da 
competitividade das empresas de Minas Gerais. 
 

• Setores: biotecnologia, agronegócio, meio ambiente, energias 
alternativas, eletroeletrônico, mineral-metalúrgico, petróleo e gás, 
tecnologia da informação e comunicação. 
 

•  Recursos: R$ 15 milhões  
 (R$ 6 milhões da FAPEMIG + R$ 9 milhões da FINEP). 
 



 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

Fonte: BDMG 

Financiar propostas de implantação, ampliação e modernização de empresas 
localizadas em Parques Tecnológicos apoiados pela SECTES – Governo de Minas. 
 
• Itens financiáveis:  Obras civis, construção e reforma; Máquinas e equipamentos 

novos, usados ou importados; Instalações, montagens, móveis e 
utensílios; Veículos utilitários ou caminhões novos; Informatização e 
desenvolvimento tecnológico; Pesquisa e desenvolvimento; Investimentos 
intangíveis; Capital de giro associado. 

• Beneficiários: Empresas instaladas nos Parques Tecnológicos com propostas a 
serem financiadas com recursos do PROPTEC. 
 

Limite de financiamento de até 2 milhões por empresa. 
 



 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

Fonte: BDMG 

 
• Projetos de desenvolvimento e/ou implantação de inovação 

de produtos e serviços em empresas de MG; 
 

• Até 2 milhões;            
 

• 60 meses;           
 

• 8% a.a. 
 



 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

Fonte: BDMG 

• Empresas demandantes:  211 
 

• Empresas enquadradas:  115 (55%) 
 

• Valor dos financiamentos:  R$ 83.908 mil 
 

• Valores liberados:  R$ 42.865 mil 
 

• Empresas com liberação:  72 
 

• Empresas em análise:  18 
 

 
PROPTEC E PRÓ-INOVAÇÃO EM NÚMEROS 



 

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 

Oferece financiamento a empresas para 
desenvolvimento de novos produtos, processos 
e serviços, visando ampliar a competitividade 
das empresas. 
 

Fonte: FINEP 



 

Investimento Anjo 
• Não ocupa posição executiva na empresa, mas 

apoia o empreendedor com conhecimento, 
experiência e relacionamento, além dos 
recursos financeiros; 
 

• 2-5 investidores anjo/empresa; 
 
• Valores investidos em média:  
     R$ 200-500 mil, podendo chegar a R$1milhão. 
 

Fonte: Anjos do Brasil 



 

Capital Semente 

• Seed capital: é a primeira camada de investimento 
acima do investimento anjo. 
 

 R$ 500 mil a R$ 2 milhões no Brasil.  
 

• Investidores de capital semente montam fundos que 
captam recursos de vários investidores.  
 

• O perfil das empresas é possuir clientes, produtos 
definidos, e necessidade de investimento para 
expandir o consumo e se estabelecer no mercado. 

 
Fonte: Revista Exame 



 
Projeto Product Space / DataViva  

 
 
 
                                 
                                              



Exportações de Minas Gerais 2011 



Instrumentos participaram com 0,29% das 
exportações de Minas em 2011 



Quatro municípios de MG exportam Aparelhos Ortopédicos: Nova 

Lima, Belo Horizonte, Contagem e São Sebastião do Paraíso.  



 
Nova Lima = maior exportador de Aparelhos 

Ortopédicos do estado, mais de 85%. município 
?em? ?2?0?1?1?.? ? 



 
Aparelhos Ortopédicos estão mais na 

periferia do Product Space 
relativament??d?u?t?o?s? ? 



 
Minas Gerais possui vantagem comparativa doméstica, mas não possui 

vantagem comparativa internacional 



Nova Lima é o município brasileiro maior exportador de 
Aparelhos Ortopédicos. Principais concorrentes: RJ e SP 



 
 
 
 
 

Obrigado! 
 
 
 
 

Evaldo Vilela                                          
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

 
evaldo.vilela@tecnologia.mg.gov.br 
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