“Produtividade não é tudo,
mas no longo prazo é quase
tudo” (Paul Krugman)

Empreendedorismo e Inovação
TEMA

TÓPICO

POSICIONAMENTO ACREDITO

EDUCAÇÃO

Incentivos em
A Favor
Educação STEM
- Medidas para fortalecer a educação STEM,
(Ciências,
como a produção e disseminação de
Tecnologia,
conhecimento, seja via materiais ou
Engenharia e
formações para professores, sobre práticas
Matemática) do
didáticas específicas que contribuam para
ensino básico ao
desenvolver competências como o raciocínio
superior (p.ex.,
científico e motivem os estudantes
Instituto Federal
- IF)

RESULTADO
Diversos estudos mostram uma
correlação positiva entre o
número de pessoas graduadas
em carreiras STEM e o aumento
da produtividade, e o
crescimento de longo prazo

Apoio à
A Favor
Educação
- (Re)elaboração de documentos curriculares
Empreendedora
estaduais e/ou municipais que contemplem a desde a
abordagem de educação financeira e
educação
educação empreendedora
primária até o
- Apoio nas discussões da BNCC do ensino
ensino superior.
médio para que esses assuntos integrem o
Para pessoas
documento
sem formação
- Apoio a professores e gestores escolares para
superior, via
que trabalhem de forma transversal com
apoio ao micro
educação empreendedora e educação
empreendedoris
financeira, com formações e recursos
mo
didáticos
- Formações para apoiar empreendedores na
gestão de seus negócios

Incentiva alunos a serem
empreendedores
Treina melhores
empreendedores
Desenvolve habilidades
como persistência, ambição
de carreira e foco que
ajudam diminuir a
desigualdade

Apoio à
educação
financeira

Gera cidadãos melhor
informados sobre
funcionamento da
economia, finanças
pessoais, sistema bancário,
investimentos, etc para
tomada de decisões
Gera um ambiente
empreendedor mais
profissionalizado para
investidores e investidos

-

-

Página 1 de 4

INVESTIMENTO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
1

Investimento
A Favor, porém:
feito
- Os investimentos diretos do governo devem
diretamente pelo
privilegiar a tecnologia de base, que desenvolva
Estado para
tecnologia e inovação. Investimentos esses que
apoiar pesquisas
podem ser feito via incubadoras universitárias,
ou oferecer
fundações de apoio a pesquisa, consórcios etc.
apoio (por
exemplo, via
fundações de
amparo à
pesquisa ou
secretarias)

- Há uma grande dificuldade
de se captar recursos para
projetos iniciais que
desenvolvem tecnologia e
ciências básicas. Todavia,
esse projetos são os que
podem gerar maior retorno
para o país
- Reduz a dificuldade de
negócios iniciais começarem
- Não define campeões em
negócios já maduros

Investimento
feito
indiretamente
pelo Estado,
oferecendo
apoio técnico e
financeiro a
empresas

A Favor, porém:
- Os programas de investimentos devem focar em,
mais do que investir em negócios de tecnologia,
criar e incentivar uma comunidade investidora
nacional (por exemplo, em Israel, a partir da
iniciativa governamental Yozma, que oferecia
incentivos para capital de risco estrangeiro, se
criou uma das comunidades de investimento mais
ativas dos mundo)
- Exemplo: Fundo Criatec, do BNDES1 , que apoia
empresas inovadoras financeiramente e apoiando
sua gestão

- Desenvolve empresas de
tecnologia inovadoras
- Cria demanda para formação
de profissionais capacitados
- Cria uma comunidade de
investidores no País, um dos
combustíveis da inovação e
do empreendedorismo

Propriedade
intelectual

A favor
- Medidas que simplifiquem os processos para
a obtenção de patentes, como o
fortalecimento da gestão do Instituto
Nacional da Propriedade Intelectual (INPI)
- Aumento da eficiência do processo de análise
de patentes
- Adequação do quadro de profissionais do
INPI para que consiga atender de forma mais
adequada à demanda por registros de
patentes

-

Integração entre A favor
governos,
- Intensificação de parcerias entre governos,
universidades e
universidades e empresas, visando sobretudo
empresas
produzir pesquisas e inovações
- Os projetos apoiados serão priorizados de
acordo com plano estratégico de ciência,
tecnologia e inovação
- Fortalecer o apoio do governo a projetos de
incentivo à inovação desenvolvidos em
conjunto entre universidades e empresas,
como competições para resolver problemas
por meio de soluções inovadoras

-

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
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Redução no período de
análise dos pedidos de
patentes
Reduzir número de
empresas registrem suas
patentes em outros
países e não no Brasil
por conta da lentidão do
processo no país
Maiores incentivos à
inovação no Brasil
Fortalecer a produção
de pesquisas aplicadas
Fortalecer inovações em
produtos, processos e
serviços
Fortalecer cooperação
entre universidades,
governos e empresas
em torno de projetos
que promovem a
inovação

DESBUROCRATIZAÇÃO

Reforma
tributária

Simplificação
regulatória

A Favor
Reforma tributária que:
- Reduza número de tributos
- Simplifique e torna mais clara a legislação
tributária
- Evite mudanças excessivamente frequentes
da legislação
- Simplifique os processos para pagamento de
tributos.
- Crie mecanismos para evitar guerra fiscal
- Institua cadastro fiscal único da pessoa
jurídica
- Preveja avaliações periódicas e sistemáticas
de incentivos fiscais, visando cessar ou
realocar os que não forem custo-efetivos
- Torne a tributação mais progressiva (isto é,
que as pessoas de maior renda paguem
impostos em uma porcentagem maior que
pessoas de renda mais baixa)

A Favor, porém:
- A favor de legislações que simplifiquem o
processo (como por exemplo unificação
fiscal), todavia estas precisam respeitar
direitos garantidos ao mesmo tempo que
promovem justiça e igualdade e se renovem
junto com demandas da sociedade

-

-

-

-

Reduz tempo necessário
para que empresas
cumpram suas obrigações
tributárias
Reduz insegurança jurídica
Aumenta a produtividade da
empresas, ao terem mais
tempo disponível para focar
em inovações e melhoria de
produtos ou serviços
Cria um ambiente de
negócios mais seguro,
aumentando investimentos
Faz com que sistema
tributário contribua para
redução das desigualdades

-

-

-

Melhoria de
A favor
processos de
- Simplificação, padronização de processos e
gestão para
integração entre diferentes níveis de governo
empreendedores
(municipais, estadual e federal) em sistema
abrirem,
único
fecharem ou
- Estabelecer metas progressivas para
realizarem
eficiência dos processos
alterações
- Promover formações sobre as novas leis e
cadastrais
novos processos
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Cria um ambiente de
negócios mais seguro
aumentando
investimentos
Reduz o tempo gasto
em atividades
burocráticas, podendo
ser voltado a atividades
que gerem valor direto
para o negócio
Diminui a barreira de
entrada para novos
empreendedores
Agiliza processos de
abertura e fechamento
de empresas
Facilita mudanças
cadastrais de empresas

ACESSO A CRÉDITO
INOVAÇÃO EM GOVERNOS

Atuação mais
transparente,
simples e
estratégica dos
bancos públicos
e agências de
fomento

A favor:
- Aumentar transparência com relação aos
critérios e processos utilizados para
concessão de crédito por parte de bancos
públicos e agências de fomento
- Simplificar processo de obter crédito
- Focar crédito em situações em que há falhas
de mercado - isto é, quando apenas o
mercado privado não funciona bem especialmente em empresas inovadoras

-

Maior facilidade de
acesso a crédito,
especialmente para
empresas pequenas ou
médias e inovadoras

Aumento da
concorrência
bancária

A favor:
- Medidas para fortalecer a concorrência e
inovação no sistema bancário tais como
regulamentação das Fintechs.

-

Redução dos juros aos
tomadores
Aumento da oferta de
crédito, beneficiando o
nascimento e
crescimento de
empresas

-

Adoção de
A Favor
Serviços Digitais
- Intensificação do uso de serviços digitais para
pelo Governo e
aumentar a produtividade dos serviços
revisar os
públicos e reduzir custos, com criação,
modelos de
implementação e monitoramento de plano
contratação para
estratégico de governo digital
facilitar
- Revisão da Lei de Licitações e Contratos para
aquisição de
que seja mais adequada para a aquisição de
tecnologias
tecnologias inovadoras
inovadoras

-

Sistema único de A favor
identificação de
- Sistema único de identificação de cidadãos
cidadãos

-

Redução de fraudes
Simplificação de
processos em serviços
públicos

Transparência de A Favor
dados
- Disponibilizar dados do governo de forma
facilmente compreensível pelos cidadãos
- Disponibilizar dados em formatos abertos de
forma a facilitar a análise, especialmente por
parte de pesquisadores.

-

Aumento da inclusão
social
Aumento da
transparência
Favorecimento de
análises por parte da
Academia, mídia, etc.
Fortalecimento do
controle social das
políticas públicas, com
tomadas de decisão
conjuntas.

-

-

-

-
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Melhora na qualidade
de atendimento aos
cidadãos
Aumento da
produtividade dos
serviços públicos
Aumento da inclusão
social
Redução de burocracia
Melhora nos
serviços/processos do
governo

