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“Dêem-me um lugar onde me apoiar e moverei o mundo”
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~260 a.E.C.
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Onde se apoiar 

para alavancar a competitividade 
(empresarial, setorial, de uma cadeia de valor, regional, do País...) 

pela inovação?
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www.wainova.org/ebook/index.html



AMBIENTES DE INOVAÇÃO

 Incubadoras de Empresas

 Aceleradoras de Empresas 

 Parques Tecnológicos

 Distritos de Inovação

 ... 

 Outras Áreas de Inovação
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Areas of innovation, of which science, 

technology and research parks (STPs) are a 

highly specialised type, play a key role in the 

economic development of their environment. 

(…)

work in a global network that gathers many 

thousands of innovative companies and 

research institutions throughout the world, 

facilitating the internationalisation of their 

resident companies.

8



128k empresas
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Evolução
Habitats de inovação no Brasil

0

100

200

300

400

88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

Incubadoras Parques



Business
Incubators

384
Incubadoras de empresas

3.764 Empresas incubadas

16.400 Empregos gerados

US$260 milhões/ano em faturamento

2.509 Empresas graduadas

30.000 Empregos

US$2 bilhões/ano em faturamento



Incubadoras por unidade

Fonte: Estudo, análises e 
proposições sobre as incubaras 
de empresas no Brasil – 2012. 
Anprotec e MCTI

da federação



Parques
Tecnológicos

Projetos de 
parques em 

todo país;
94

em 
operação, 
em diferentes 
regiões

28

em fase de 
projeto ou 
implantação

60

empresas  
instaladas

939
empregos criados

32.237



Parques por unidade
da federação

Fonte: Estudo de projetos de alta 
complexidade: indicadores de 
Parques Tecnológicos  – 2014. 
MCTI e UnB



2014
Belém (PA)

2013
Recife (PE)



Edição 2013 em conjunto com 30ª Conferência 
da IASP;

Seed Forum, Fórum de Empresas
Graduadas, 3 Acordos de Cooperação. 

Tema: Parques Tecnológicos modelando 
novas cidades

7 atividades pré-conferência
20 atividades paralelas
5 sessões plenárias

1.046 participantes:
47 Países e 25 Estados brasileiros Recife, PE – 14 a 17 de outubro/2013

Seminário 
Nacional de

Parques 
Tecnológicos e
Incubadoras de

Empresas



Nacional de
Parques 

e
Incubadoras

Seminário

Tecnológicos 

de Empresas

Realizado em Belém em 2014  

Tema: Fronteiras do empreendedorismo 
inovador: novas conexões para resultados

16 atividades pré-evento: 7 minicursos, 3 
workshops, Fórum Sebrae
6 sessões técnicas paralelas, 5 sessões 
plenárias

927 participantes:
14  Países e 27 UFs

Belém, PA –22 a 26 de setembro/2014

Workshop Internacional Brasil & Europa, 
Fórum com Empresas & Investidores



2013 > Bélgica, Irlanda, Holanda 
Inglaterra 
2014> China e Finlândia

Missões

Internacionais



Missão 

Técnica e 

Empresarial 

2014

Promovida em conjunto com Sebrae, 
Consecti, MCTI e MRE

Mais de 20 ambientes de inovação visitados 
em dois países (China e Finlândia)

Cerca de 40 participantes (formuladores 

de políticas públicas, dirigentes das 

entidades de apoio e fomento, além de 

gestores de parques tecnológicos e 

incubadoras de empresas do Brasil), 

representando 23 organizações 

brasileiras.

De 26/6 a 6/7



• 13 ambientes de inovação brasileiros

• 24 ambientes de inovação estrangeiros



Programa de empreendedorismo financiado pela 

Comissão Europeia que promove o intercâmbio de 

empreendedores entre o Brasil e a Europa.

Projeto
Connect

Anprotec: promoção e articulação no Brasil para divulgação do programa 

Os Ambientes de inovação que fazem parte do programa land2land irão receber 15 empreendedores 

europeus (de 25 enviados). Eles irão conhecer os ambientes brasileiros, interagir com os residentes 

e parceiros de cada instituição, além de buscar alianças com empresas brasileiras vinculadas aos 

associados da Anprotec para desenvolver seus negócios no Brasil.

Anprotec também amplia a possibilidade de enviar potenciais empreendedores 

brasileiros para diversos locais da Europa, que poderão ficar gratuitamente 

junto a ambientes de acolhimento europeus por até 3 meses.

21



ELAN

European and Latin American  Business 

Services and Innovation Network

CE & Noruega

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
México e Peru
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Empresas jovens

50 europeias (20 FR, 20 ES, 20 PT)

50 americanas (25 BR, 25 EUA)
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A Bematech está nos melhores clientes e no mundo inteiro.


