
Pequenos
Negócios 

98,5 % do total de empresas  
27% do PIB

33,4% inovação Pintec

Fontes: Data Sebrae,  Pintec 2014 e Publicação da MEI 2017 

Queda de 22 posições 
Índice Global de Inovação (GII)

Brasil
2011 - 2017



E o Sebrae
com isso?



Desmistificação
da inovação

Acesso à  
tecnologia em 
larga escala 

Fomento

  



Brasil (GII)

• Insumos de inovação (+ 10%)

Cresceu 8 posições de 2011(68ª.) a 2017(60ª.)

• Produtos de inovação

Desafio + crítico (- 37%)

• Taxa  de eficiência da inovação

Queda + significativa

2011( 7ª. )  2017 (99ª. posição) 



Brasil (GII)

Insumos de inovação 

• Instituições – 91ª.

• Capital Humano e Pesquisa – 50ª.

• Infraestrutura – 57ª.

• Sofisticação de mercado – 74ª.

• Sofisticação empresarial – 43ª.

Piores desempenhos

• Facilidade para abrir empresa

• Graduados em Ciência e Engenharia

• Mobilidade de estudantes de ensino superior



Pesquisa 

Serviços 
Tecnológicos

Julho - 2017

pesquisa quantitativa via 
web
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Objetivo da Pesquisa: identificar o perfil e as principais demandas das

empresas dos ambientes de inovação.

✓ Método: Web Research via plataforma SurveyMonkey.

✓ Universo: 5.834

✓ Número de respondentes: 608

• amostra representativa com 95% de confiança e 3,8% de erro padrão.

✓ Período da pesquisa: de 06 a 26/07/2017.

Autora: Jane Blandina ( Sebrae/NA) 

METODOLOGIA



Em qual ambiente sua empresa/negócio está inserido?

Base: 608

3%
6%

9% 10%
12%

24%

37%



Você solicitou a proteção por meio de patente de seu produto ou 
processo?

Base: 577 Base: 1878

3,5%

21,1%

75,4%

Sim, a patente foi
concedida

Sim, a patente está
depositada

Não



Você solicitou a proteção de sua marca?

Base: 563

25,0%
27,2%

47,8%

Sim, a marca está
depositada

Sim, a marca foi
registrada

Não



Parques
Tecnológicos

Aceleradoras

NITs

ICTs

Universidades



Orquestrar 
em prol dos pequenos



Desmistificação

da inovação Acesso à  

tecnologia em 

larga escala 

Fomento

Inteligência em 
Inovação e sustentabilidade





Parques
Tecnológicos

Aceleradoras

NITs

ICTs

Universidades



Desafios e 
eixos de atuação



Inovação

Aperfeiçoamento 
Tecnológico

Cultura da Inovação

Cultura empreendedora

Tr
an

sv
e

rs
al

id
ad

e 
n

o
 a

te
n

d
im

en
to

Habitats de inovação

Capital Empreendedor

Programa
Inovação nos 
Pequenos Negócios

Edital SEBRAE 
de Inovação

Empresas
de Alto 
Impacto

Sustenta-
bilidade

Projeto 
Indicações 
Geográficas

Cooperação Sebrae e Anprotec

Startups



Além do atendimento pelo Sebraetec,  a atuação em 
Propriedade Intelectual  tem como foco incentivar e 
consolidar o uso estratégico de ativos  de propriedade 
intelectual pelos pequenos negócios.

EXAME 
PRIORITARIO DE 

PATENTES
Resolução PR 
nº 160/2006

PATENTE MPE



Identifica um produto ou produto ou como
originário de uma área geográfica delimitada,
quando determinada qualidade, reputação ou
outra característica são essencialmente
atribuídas, a essa origem geográfica

Indicações

Geográficas

54
+35.000

Diagnóstico Estruturação Mercado

produtores e empresas 
beneficiadas

indicações
geográficas

Etapas da atuação do SEBRAE



O Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) é a 
unidade de referência nacional do Sistema 
Sebrae neste tema responsável pela principal 
mudança de paradigma do século 21, que está 
transformando mentes e valores de cidadãos, 
empresas, mercado, sociedade e governos de 
todo o mundo. Está localizado em Cuiabá (MT), 
junto à sede do Sebrae MT.



Centro 

Sebrae de

Sustentabilidade

Gerir e disseminar conhecimentos, soluções e
práticas inovadoras e sustentáveis aplicáveis aos
pequenos negócios e contribuir com o tema na
gestão do Sistema SEBRAE.

+40mil
283

+730mil
publicações

visitantes

acessos ao site 



Implementar

Articular

Apoiar



Obrigada

Hulda Giesbrecht

Sebrae / Unidade de Acesso à Inovação, 
Tecnologia e Sustentabilidade

hulda.giesbrecht@sebrae.com.br


