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Objetivo
Aumentar a competitividade empresarial brasileira p or 
meio do empreendedorismo e inovação em 2021

Discutir e Revisar as Ações

Relacionadas ao Tema Startups                               

(14 Março e 04 Abril 2014)

Extrair Recomendações de Políticas Públicas

Sistêmicas e Interdependentes de Incentivo às

Startups  (04 Abril 2014)

Apresentar Validar as 

Recomendações Estratégicas: 

Conferência ANPEI  (28 Abril 2014)
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Relação 
Universdade-

Empresa

Relação 
Universdade-

Empresa

�Ter Universidades com maior sintonia social e com o setor 
produtivo.
�Criar um estímulo educacional que proporcione a relação 
universidade-empresa.

�Unificar ou integrar as formas de interação com as agências de 
fomento, tornando o acesso ao recurso mais flexivel. 
�Adoção de um modelo consagrado de financiamento à inovação 
(ex. modelo Finep 30 dias).
�Garantir o diálogo entre as agências Fapesp, CNPq, Finep, 
BNDES, e uma agenda em torno de empreendedorismo.

Agências de FomentoAgências de Fomento

�Centros de pesquisa e conhecimento mais próximos.
�Economias microrregionais, aproveitando tudo o que se tem 
dentro das diversas regiões do país, todos os recursos e 
fomentando que esses recursos sejam gerados em produto, 
inovação etc.
�Utilizar recursos naturais próprios da área local.

SustentabilidadeSustentabilidade
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�Fomentar cultura empreendedora e a educação 
empreendedora. 
�Criar eventos como Viradas empreendedoras ou Educativas e 
Caminhões Educacionais por toda parte do país (Conic).
�Trabalhar o Comportamento empreendedor, junto com o 
Sebrae. 
�Desenvolver Hubs de inovação distribuídos pela cidade de São 
Paulo, inclusive na periferia.

Cultura 
Empreendedora

Cultura 
Empreendedora

�Investir na formação de capital intelectual, educação para a 
inovação. 
�Trabalhar os espaços disponíveis (“escolas vazias”), tornado-os 
espaços produtivos.
�Trabalhar as pessoas, o autoconhecimento, o autocontrole e a 
automotivação.
�Políticas públicas para a criação de novas grades educacionais, 
grades integradas.

Educação 
Empreendedora

Educação 
Empreendedora

�Identificar áreas prioritárias.Áreas EstratégiasÁreas Estratégias
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�Criar Programa de Conselheiros/Mentores e eventualmente 
investidores junto a universidade e sociedade. 

Programa de 
Conselheiros 

Startups

Programa de 
Conselheiros 

Startups

�Reduzir a burocratização para empresas startup: Abertura de 
empresa, relações de trabalho, fiscal. 

DesburocratizaçãoDesburocratização

�Reduzir a Insegurança Jurídica.Segurança JurídicaSegurança Jurídica

�Melhorar o ambiente regulatório para empreendedorismo e 
empresas startups através de um benchmarking em países bem 
sucedidos, como Israel,p.ex.
�Criar ambiente que favoreça parcerias, trabalho em conjunto 
entre empresas startups de outras áreas, como no Campinas 
Startups, para compartilhar aprendizados.

Ambiente RegulatórioAmbiente Regulatório

�Captação de investimentos nacionais e internacionais.
�Incentivar Investimentos de pessoas físicas (Leis de incentivos).

Investimentos/
Incentivos

Investimentos/
Incentivos
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