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ANPEI é uma Associação de direito privado 
sem fins lucrativos, com sede em São 
Paulo.
A entidade congrega empresas e 
instituições dos mais variados setores da 
economia que têm como ponto de 
convergência a busca da competitividade 
através da Inovação Tecnológica. 

Sua missão é estimular a Inovação 
Tecnológica nas Empresas
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DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO

Empresas e entidades inovadorasEmpresas e entidades inovadoras



Anpei :
X Conferência Anual - Curitiba



Documento para IV CNCTIDocumento para IV CNCTI

... quatro perguntas-chave, 500 pessoas, 65 mesas d e debate, 
sistema de compartilhamento de idéias em tempo real

... Diversidade de opiniões



Como as Empresas devem ser incluídas na governança e na gestã o dos
instrumentos de fomento e políticas públicas de inovação?

Perguntas AnpeiPerguntas Anpei

De que forma garantir que, ao inovar, as Empresas sejam compe titivas e
sustentáveis ?

De que forma induzir a transição para uma cultura de empreende dorismo
inovador no País?

O que é necessário para facilitar o acesso e a utilização de fom entos
financeiros e econômicos para a inovação nas Empresas? Quai s
instrumentos radicalmente novos podemos criar ?



Implantar Fóruns Permanentes de Incentivo a Inovação

Ampliar a representação empresarial nos (na):

• Fóruns deliberativos do Sistema Nacional de Inovação

• Elaboração das leis e estruturação dos fundos públicos à inovação

Gestão dos editais :

• Simplificação dos processos e ênfase em critérios não acadêmicos com
foco no plano de negócio e no impacto na sociedade

• Adoção e divulgação de indicadores de sucesso dos projetos

Propostas ANPEI SNCTIPropostas ANPEI SNCTI



Estimular a presença do pesquisador na empresa (mestres e doutores)

• Promover simplificação tributária e trabalhista

• Adotar padrões internacionais de remuneração para bolsas.

Apoiar a empresa inovadora de pequeno e médio porte

• Fomentar fundos de seed money e venture capital

• Considerar garantias com base em ativos intangíveis e carteira de
clientes

• Estruturar instrumento de incentivos à inovação tecnológica nas
empresas com lucro presumido

Propostas ANPEI SNCTIPropostas ANPEI SNCTI



Estimular Estados e Municípios a criar condições locais fav oráveis à .
inovação

• Promover o desenvolvimento de clusters tecnológicos e industriais

Apoiar processos de internacionalização de empresas brasileiras

• Promover a atração de centros de PD&I

• Estimular joint ventures e a cooperação tecnológica internacional

Estimular a produção de produtos de alto valor agregado e com maior
densidade tecnológica

Articular a inserção do empreendedorismo e da inovação no currículo
educacional brasileiro (fundamental, médio e superior)

Propostas ANPEI SNCTIPropostas ANPEI SNCTI



Criar linhas específicas para projetos e instalações pré-industriais

Direcionar o foco dos Institutos tecnológicos públicos (SIBRATEC) para
o mercado/sociedade

Implantar mecanismos contínuos de acesso aos incentivos à inovação

Compatibilizar as condições de competitividade entre as ICTs públicas
e privadas

Garantir a segurança jurídica dos incentivos fiscais

Propostas ANPEI SNCTIPropostas ANPEI SNCTI



O que é necessário para que o setor empresarial seja definiti vamente o
protagonista principal do desenvolvimento sustentável (e conômico, social
e ambiental) no Brasil através da inovação?

ConclusãoConclusão



MUITO OBRIGADO!!


