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Plano Inova Empresa: um passo adiante 
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O Plano representa reconhecimento do papel estratégico da 
inovação: 

  aumenta oferta de recursos para financiar as empresas,  

  amplia o escopo das ações estratégicas, 

  alinha as ações entre MCTI, Finep, BNDES e as instituições 
parceiras, como a Anatel, Aneel, ANP, Ministério da Saúde 

  cria um Comitê Gestor intragovernamental como mecanismo de 
governança e coordenação.  



Plano Inova Empresa: aperfeiçoamentos 
necessários 
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  É necessário detalhar aspectos conceituais e operacionais do 
Plano 
  governança  
  origem e composição dos recursos 
  cronograma de atividades 
  cronograma de desembolsos 

  Para se fazer o monitoramento é preciso definir as metas a serem 
alcançadas em termos de número de contratos e volume de 
recursos, instrumentos de ação, regras de participação, condições 
específicas do financiamento, para citar alguns pontos. 

   Sem isto as responsabilidades ficam imprecisas e teremos 
dificuldades para acompanhar a execução do Plano.  



Plano Inova Empresa: aperfeiçoamentos 
necessários 
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  SOLICITAÇÃO 

  A participação de representantes do setor EMPRESARIAL no 
Comitê Gestor  significaria um aperfeiçoamento da governança em 
todos os aspectos, facilitaria o fluxo de informações, ideias e 
experiências entre os gestores e os usuários, e criaria um espaço 
adicional de diálogo e cooperação entre governo e setor privado 
no âmbito da inovação. 



Plano Inova Empresa: monitoramento e 
avaliação 
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  A CNI/MEI tem interesse em participar do processo de 
monitoramento e avaliação do Plano,  e neste sentido já está 
montando uma metodologia simples para acompanhar os editais, 
nos seguintes aspectos: 

  Análise dos editais quando do lançamento 
  Demanda 
  Propostas aprovadas  
  Propostas contratadas e tempo médio para contratação 
  Fluxo de desembolso 
  Fontes e recursos aplicados, por instrumento, agência, área 

estratégica/linha de ação 
  Acompanhamento junto aos setores empresariais para 

identificar demanda, possibilidades de aperfeiçoamento e 
pontos de estrangulamento. 


