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Breve sumário sobre políticas públicas  
de inovação em Minas Gerais

Introdução

O acesso a tecnologias modernas e adequadas é um dos principais 
determinantes do desenvolvimento de um país ou de uma região. Para os 
países mais avançados, que estão na chamada “fronteira tecnológica”, a 
inovação tecnológica é um fator chave para o desenvolvimento e o cres-
cimento econômico. Para os países de renda per capita média ou baixa, 
o investimento em ciência, tecnologia e inovação possibilita não apenas a 
criação de técnicas, materiais e processos, mas também a assimilação e a 
adaptação de conhecimento já existente.

Os principais agentes de pesquisa e inovação são o setor privado e o 
poder público. O poder público atua diretamente por meio das pesquisas 
realizadas em universidades públicas e institutos de pesquisa, as quais 
são geralmente de caráter básico e sem fins lucrativos, com implicações 
principalmente acadêmicas. Indiretamente, o poder público pode atuar por 
meio de instituições de fomento e apoio à pesquisa privada, que geralmente 
ocorre nas próprias empresas, principalmente nos países mais próximos da 
fronteira tecnológica. Por outro lado, o setor privado também se associa às 
universidades para criar novos produtos ou aperfeiçoar os já existentes, com 
fins lucrativos. 

Para que o poder público possa apoiar a realização de pesquisas na ini-
ciativa privada, na qual o objetivo é a obtenção de lucro particular, é neces-
sário que o objeto dessas pesquisas seja de interesse para a implementação 
de políticas públicas. 



4 |

Uma das justificativas apresentadas para o apoio do poder público à 
pesquisa e à inovação na empresa privada são os spillovers, ou trans-
bordamentos de conhecimento. Muitas vezes, os benefícios sociais da 
inovação vão além dos benefícios particulares que o inovador pode ob-
ter dela, por exemplo, por meio do mecanismo de patentes. Nesses ca-
sos, haveria uma tendência da empresa em investir menos na inovação 
do que seria socialmente desejável e o apoio público seria importante 
para estimulá-la. 

Outra justificativa para esse apoio é que há restrições de crédito a pes-
quisas que demandem longo desenvolvimento e grandes investimentos, 
mesmo que a inovação seja altamente lucrativa em médio ou longo prazo e 
traga grandes benefícios sociais. Em situações assim, pode haver subinves-
timento da iniciativa privada. O poder público poderia, então, fomentar essas 
pesquisas, que não seriam realizadas de outra maneira. 

Legislação e estrutura estadual para a pesquisa e a inovação

Em Minas Gerais, o constituinte reconheceu a importância da pesquisa e 
da inovação para o desenvolvimento do Estado. A Constituição Estadual dis-
põe, no caput do art. 211, que “o Estado promoverá e incentivará o desen-
volvimento científico, a pesquisa, a difusão e a capacitação tecnológicas”. 

O governo do Estado apoia o desenvolvimento científico e tecnológico 
por meio do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, 
coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior (Sectes) e composto pelos seguintes órgãos e entidades: 
Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia; Conselho de Coordenação 
Cartográfica; Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação 
e Pesquisa Aplicada em Águas; Fundação Helena Antipoff; Instituto de 
Geoinformação e Tecnologia; Instituto de Metrologia e Qualidade do Es-
tado de Minas Gerais; Universidade do Estado de Minas Gerais; Univer-
sidade Estadual de Montes Claros; e Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais (Fapemig).

O art. 212 da Constituição Estadual estabelece que a Fapemig será man-
tida pelo Estado: 
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“Art. 212 – O Estado manterá entidade de amparo e fomen-
to à pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos necessá-
rios à sua efetiva operacionalização, a serem por ela pri-
vativamente administrados, correspondentes a, no mínimo, 
um por cento da receita orçamentária corrente ordinária do 
Estado, os quais serão repassados em parcelas mensais 
equivalentes a um doze avos, no mesmo exercício.”

Regida pela Lei Estadual nº 11.552, de 1994, a Fapemig tem, entre suas 
atribuições, apoiar projetos de pesquisa de origem pública ou privada, re-
levantes para o desenvolvimento científico, técnico, econômico e social do 
Estado. A entidade tem, de fato, desempenhado papel importante no fomen-
to à pesquisa em Minas Gerais. 

O Decreto nº 43.401, de 2003, criou o Programa de Incentivo à Competi-
tividade das Empresas Mineiras – Programa Empresa Mineira Competitiva. 
O apoio à pesquisa e à inovação está entre as finalidades do programa. 

O Decreto nº 44.418, de 2006, instituiu o Sistema Mineiro de Inovação 
(Simi), que tem por finalidade “promover convergência de ações governa-
mentais, empresariais e acadêmicas de pesquisa e tecnologia para, de for-
ma cooperada, desenvolver a inovação no Estado de Minas Gerais”. Com 
esse sistema, o governo do Estado visa a potencializar o desenvolvimen-
to tecnológico por meio da busca de sinergia entre os diversos atores en-
volvidos com a pesquisa e a inovação em Minas Gerais. A importância de 
uma rede voltada para esse setor é evidenciada pela presença no Estado 
de diversas universidades (federais e estaduais) e empresas (públicas, de 
economia mista e privadas) que realizam pesquisas, sobretudo nas áreas 
de extração e processamento mineral, siderurgia, aperfeiçoamento vegetal, 
farmacologia, biotecnologia e tecnologia da informação.

A Lei nº 17.348, de 2008, normatiza nova política de incentivo à inovação 
tecnológica no Estado. Essa norma define conceitos para a política estadual 
de ciência e tecnologia e estabelece incentivos para atividades de pesquisa, 
apoio ao inventor independente e estímulo à inovação nas empresas, par-
ques tecnológicos e incubadoras de empresas. 
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A Lei nº 20.704, de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 46.258, de 
2013, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro ao em-
preendedor nacional ou estrangeiro que desenvolva projeto para constituir 
Empresa de Base Tecnológica (EBT). Tal incentivo financeiro é concedido 
a título de bolsa, antecipação de pagamento ou reembolso de despesas 
realizadas, para projetos que se enquadrem nos programas estabelecidos 
no planejamento do Estado, e visa a fomentar o empreendedorismo tecno-
lógico, estimular o desenvolvimento da inovação tecnológica no ambiente 
produtivo – promovendo a cultura de inovação –, e incentivar a valorização 
da atividade econômica, por meio do fomento a negócios de maior valor e 
conteúdo tecnológico.

O mecanismo instituído por essa lei está em sintonia com o programa 
Start-Up Brasil, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, cujos ob-
jetivos são promover a transferência de conhecimentos e habilidades entre 
empreendedores globais e locais, aproximar os empreendedores mineiros 
dos polos mundiais de inovação e apoiar casos de sucesso que tenham 
efeito demonstrativo e multiplicador. 

No Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2012-2015, atual-
mente em vigor, além dos programas para o apoio à pesquisa em geral, há 
uma ação específica para parques tecnológicos e incubadoras: a Ação 1309 
– Rede de Inovação Tecnológica. Sua finalidade é a construção de políticas 
públicas e ações que visem ao apoio, à implantação e ao desenvolvimen-
to dos ambientes de inovação e de novas empresas de base tecnológica, 
promovendo o desenvolvimento regional baseado na economia do conheci-
mento. O produto dessa ação são parques ou incubadoras de base tecnoló-
gica apoiados. A unidade orçamentária responsável é a Fapemig. Até abril de 
2014, houve a execução de R$8.635.822,85, do total de R$58.009.231,00 
previstos para o ano, o que equivale a 14,9% do planejado. Ainda não havia 
sido registrada a execução da meta física, de 25 parques ou incubadoras de 
base tecnológica apoiados.
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Glossário básico

Seguem definições de alguns termos e expressões de uso corrente. Para 
buscar outros significados, sugere-se o Glossário dinâmico de termos na 
área de tecnópolis , parques tecnológicos e incubadoras de empresas, pu-
blicação da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendi-
mentos Inovadores (Anprotec).

Arranjo Produtivo Local (APL) – Arranjos Produtivos Locais são aglomerações 
de empresas, localizadas em um mesmo território, que apresentam espe-
cialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, coopera-
ção e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, 
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.

Existe uma vasta literatura nacional e internacional sobre o fenômeno 
da aglomeração de empreendimentos de uma mesma atividade produ-
tiva em uma determinada região geográfica. Há muitas denominações e 
ênfases diferentes. O mesmo fenômeno é, às vezes, denominado arranjo 
produtivo local, sistema produtivo local ou mesmo cluster. No Brasil, a 
expressão mais difundida é arranjo produtivo local.

Entre os diversos conceitos existentes, destaca-se o descrito abaixo, de 
autoria da Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais, 
uma rede de pesquisa interdisciplinar, formalizada desde 1997, sediada 
no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu 
principal foco de pesquisa são os arranjos e sistemas produtivos locais.

“Arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de agen-
tes econômicos, políticos e sociais – com foco em um conjunto es-
pecífico de atividades econômicas – que apresentam vínculos mesmo 
que incipientes. Geralmente envolvem a participação e a interação de  
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empresas – que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais 
até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consul-
toria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros – e suas va-
riadas formas de representação e associação. Incluem também diver-
sas outras organizações públicas e privadas voltadas para: formação e 
capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e universi-
dades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e 
financiamento”. Fonte: Mdic

(site da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empre-
sas Inovadoras – Anpei)

Economia baseada em conhecimento – Expressão cunhada para descre-
ver tendências em economias avançadas, no sentido de maior depen-
dência do conhecimento, informação e altos níveis de especialização, e 
a crescente necessidade de pronto acesso a esses fatores pelos setores 
privado e público. O conhecimento e a tecnologia tornaram-se cada vez 
mais complexos, aumentando a importância das interações entre em-
presas e outras organizações como uma forma de adquirir conhecimento 
especializado. (Manual de Oslo)

Empreendedor(a) – (a) Característica daquele que tem habilidade para 
criar, renovar, modificar, implementar e conduzir empreendimentos ino-
vadores; (b) competência associada à criatividade, à persistência, à ha-
bilidade de assegurar a realização de objetivos, à liderança, à iniciativa, à 
flexibilidade, à habilidade para conduzir situações e utilizar recursos; (c) 
competência que possibilita a inserção do indivíduo no mundo do traba-
lho e sua sobrevivência em sociedade competitiva. (Glossário dinâmico 
de termos na área de tecnópolis, parques tecnológicos e incubadoras de 
empresas – Anprotec, 2002)

Empresa graduada – Empresa que passou pelo processo de incubação, ou 
seja, que recebeu suporte de uma incubadora e já possui competências 
suficientes para se desenvolver sozinha. A empresa, depois de graduada, 
pode continuar sendo associada à incubadora, mas não pode mais residir 
no espaço físico da instituição. (site da Anprotec)
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Empresa incubada – Empreendimento que está passando pelo processo 
de incubação, isto é, que está recebendo suporte de uma incubadora 
para o seu desenvolvimento. A empresa pode ser incubada residente 
(quando ocupa um espaço dentro do prédio da incubadora) ou incubada 
não residente (caso em que tem sua própria sede, mas recebe suporte 
da incubadora). (site da Anprotec)

Habitats de inovação ou ambiente inovador – (a) Espaço relacional em 
que a aprendizagem coletiva ocorre mediante a transferência de know- 
-how, imitação de práticas gerenciais de sucesso comprovado e imple-
mentação de inovações tecnológicas no processo de produção. Nesse 
ambiente, é intenso o intercâmbio entre os diversos agentes de inova-
ção: empresas, instituições de pesquisa e agências governamentais; 
(b) ambiente que congrega fatores favoráveis ao processo de inovação 
contínua. (Glossário dinâmico de termos na área de tecnópolis, parques 
tecnológicos e incubadoras de empresas – Anprotec, 2002)

Incubadora de empresas – “Mecanismo que estimula a criação e o de-
senvolvimento de micro e pequenas empresas (industriais, de prestação 
de serviços, de base tecnológica ou de manufaturas leves), oferecendo 
suporte técnico, gerencial e formação complementar do empreendedor. 
A incubadora também facilita e agiliza o processo de inovação tecno-
lógica nas micro e pequenas empresas. Em geral, as incubadoras dis-
põem de um espaço físico especialmente construído ou adaptado para 
alojar temporariamente micro e pequenas empresas e oferecem uma 
série de serviços, tais como cursos de capacitação gerencial, assesso-
rias, consultorias, orientação na elaboração de projetos a instituições de 
fomento, serviços administrativos, acesso a informações, etc.” (Agência 
USP de Inovação)

Inovação – Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente pro-
dutivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. 
(Lei 10.973/04 – Lei da Inovação)

Parques tecnológicos (PqTs)– Complexos de desenvolvimento econômico 
e tecnológico que visam a fomentar economias baseadas no conheci-
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mento por meio da integração entre pesquisa científico-tecnológica, ne-
gócios/empresas e organizações governamentais em um local físico, 
oferecendo suporte às inter-relações entre esses grupos. Além de prover 
espaço para negócios baseados em conhecimento, PqTs podem abrigar 
centros para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, inovação 
e incubação, treinamento, prospecção, como também infraestrutura para 
feiras, exposições e desenvolvimento mercadológico. Eles são formal-
mente ligados (e usualmente fisicamente próximos) a centros de excelên-
cia tecnológica, universidades e/ou centros de pesquisa. (Unesco e Iasp).

Spin-off – Empresa oriunda de laboratório e resultante de pesquisa acadê-
mica ou industrial. (Glossário dinâmico de termos na área de tecnópolis, 
parques tecnológicos e incubadoras de empresas – Anprotec, 2002)
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Principais incubadoras e parques tecnológicos  
em Minas Gerais

Mais informações sobre parques e incubadoras no Estado estão disponí-
veis no CD que acompanha este material, no arquivo denominado Sumá-
rio Executivo Parques e Incubadoras MG.

Incubadoras

Ciaem – Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras da FAU 
www.ciaem.org.br

Incultec – Centro de Referência em Incubação de Empresas e Projetos de 
Ouro Preto da Ufop 
www.ufop.br/incultec

D. Design – Incubadora de Empresas e Negócios de Design – ED/Uemg 
www.incubadoradesign.com.br

Habitat – Incubadora de Empresas da Biominas 
www.incubadorahabitat.org.br

Incubadora de Base Tecnológica do Critt – UFJF 
http://www.ufjf.br/critt/incubacao-de-empresas/

Indetec – Incubadora de Desenvolvimento Tecnológico e Setores 
Tradicionais do Campo das Vertentes – UFSJ 
www.ufsj.edu.br/indetec

InDesign – Incubadora de Design (CTU/Critt/UFJF) 
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http://www.indesign.jf.ifsudestemg.edu.br/incubadora

Incetec – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – Escola 
Agrotécnica Federal de Inconfidentes 
www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/noticias/91-outros/85-incetec

Inova – Incubadora de Empresas da UFMG 
www.inova.ufmg.br

Nascente – Incubadora de Empresas  do Cefet-MG 
www.nascente.cefetmg.br

Centev – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UFV 
www.centev.ufv.br/br/incubadora

Incet – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Femc 
www.femc.edu.br/incet

Intef – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da FAI 
incubadora@fai.mg.br

Inemontes – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Universidade 
Estadual de Montes Claros

Avante – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Brazópolis 
www.incubadoraavante.com.br

Incit – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Itajubá 
www.incit.com.br

Inbatec – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Ufla 
www.nintec.ufla.br/inbatec

Insoft-BH – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica em  
Informática 
www.fumsoft.org.br

IEP – Incubadora de Empresas de Patos de Minas/Unipam 
https://www.facebook.com/incubadorapatos
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Incevs – Incubadora de Empresas do Vale do Sapucaí/Fuvs 
www.univas.edu.br/incevs

Unitecne – Incubadora de Tecnologia e Negócios da Uniube 
www.uniube.br/institucional/unitecne

Prointec – Programa Municipal de Incubação Avançada de Empresas de 
Base Tecnológica/Santa Rita do Sapucaí 
www.prointec.com.br

Itebe – Incubadora Tecnológica e Empresarial de Betim

Inatel Incubadora – Programa de Incubação de Empresas e Projetos do 
Inatel 
www.inatel.br/incubadora

Parques tecnológicos

Parque Tecnológico de Belo Horizonte – BHTec

www.bhtec.org.br

Parque Tecnológico de Viçosa – Tecnoparq

www.centev.ufv.br/parque

Parque Científico e Tecnológico de Itajubá – PCTI

Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e Região (PCTJFR)

www.ufjf.br/critt/parque-tecnologico

(em implantação)

Parque Científico e Tecnológico de Lavras – Lavrastec

(em implantação)

Parque Científico e Tecnológico de Uberaba

(em implantação)
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Entidades que compõem a comissão  
organizadora do ciclo de debates

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
www.bdmg.mg.gov.br

Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo do Estado de Minas Gerais 
www.escritorio.mg.gov.br

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) 
www.fapemig.br

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Centro Tecnológico de 
Desenvolvimento Regional de Viçosa (Centev/UFV) 
www.centev.ufv.br/incubadora

Incubadora de Empresas de Patos de Minas (IEP) / Fundação Educacional 
de Patos de Minas (Fepam) 
https://www.facebook.com/incubadorapatos

Incubadora de Empresas da Universidade Federal de Minas Gerais  
(Inova-UFMG) 
www.inova.ufmg.br

Nascente Incubadora de Empresas – Centro Federal de Educação  
Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) 
http://www.nascente.cefetmg.br

Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e Região (PCTJFR/UFJF) 
www.ufjf.br/critt/parque-tecnologico
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Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BHTec) 
www.bhtec.org.br

Rede Mineira de Inovação (RMI) 
www.rmi.org.br

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de  
Minas Gerais (Sectes/MG) 
www.tecnologia.mg.gov.br

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e  
Nordeste de Minas Gerais (Sedinor) 
www.sedinor.mg.gov.br

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MG) 
www.sebraemg.com.br 

Skymax

Sociedade Mineira de Software (Fumsoft) 
www.fumsoft.org.br

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
www.ufjf.br

Universidade Federal de Lavras (Ufla) 
www.ufla.br

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
www.ufmg.br

Universidade Federal de Viçosa (UFV) 
www.ufv.br


