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Sugestões contempladas 1

Rafael Henrique e Tanara - Para encontrar iniciativas o 
projeto cobre bem. Mas como dar sequência a elas? Falta 
um planejamento de médio/longo prazo para levar novos 
produtos e empresas ao mercado.



Solução proposta 1

O projeto Mover-se na Web está inserido na etapa inicial do roadmap 
de Iniciativa de Empreendedorismo do MCTIC. Após esta etapa, os 
projetos entram nas etapas de prospecção, MVP e incubação, que 
são de responsabilidade do MCTIC. O Projeto MoverSe na Web visa 
apenas estimular a criatividade com tecnologias Web para que 
possam surgir ideias com potencial de serem consideradas em um 
processo sistematizado de empreendedorismo. O planejamento de 
médio e longo prazo é responsabilidade das etapas seguinte do 
processo do MCTIC.





Sugestões contempladas 2

Francilene e Tanara - NIT não é o único canal para 
incentivar empreendedorismo. Vincular somente aos NITs 
pode restringir as parcerias possíveis.

Maximiliano alerta que repasse de recursos externos devem 
respeitar a Emenda Constitucional 85, de 2016. Melhor fazer 
via NIT.



Solução proposta 2

O decreto de regulamentação da Lei de Inovação amplia e 
legitima a presença de NITs ou Fundação de Apoio neste tipo 
de parceria.  Isto é, as ICTs podem usar seus NITs, caso 
estes tenham personalidade jurídica (PJ), ou as atuais 
Fundações de Apoio credenciadas.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 85, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015, a Lei de Inovação 
LEI Nº 13.243, DE 11 DE JANEIRO DE 2016 e sua respectiva regulamentação pelo 
DECRETO Nº 9.283, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2018 



Sugestões contempladas 3

Francilene - para escalar o financiamento futuro, é preciso 
colocar metas no projeto que mostrem sustentabilidade dos 
ciclos dos programas.



Solução proposta 3
O conteúdo gerado poderá ser escalado através da web, por meio 
dos multiplicadores que serão formados. (Inserido no tópico 
Justificativa)

Este questionamento está relacionado com o Objetivo 6 da proposta, 
que tem as seguintes métricas (Inserido no tópico Metas, página 10):

% de projetos inseridos em ambiente de inovação por 6 meses

% de projetos que continuam no ambiente de inovação após os 6 
meses



Sugestões contempladas 4
Francilene - Falta mais mentoria do que capacitação no 

ecossistema de empreendedorismos das universidades. 

Francilene e Percival sugerem revisão dos pilotos em 

andamento para identificar e atender demandas faltantes. 

Compreender melhor o presente para projetar a próxima 

etapa.



Solução proposta 4

○ Revisão dos pilotos em andamento. (Inserido no 

tópico Metodología, página 5).

○ Revisão dos pilotos em andamento para identificar e 

atender demandas faltantes. Ex. mentoria. (Inserido 

no tópico Orçamento, página 12)



Sugestões contempladas 5

● Sérgio Amadeu - O projeto não está tocando no cerne da questão… 

não é tornar pessoas empreendedoras, mas encorajar que sejam 

criativas. Sérgio sugeriu que o programa considere o contexto 

nacional identificando tecnologias a partir das quais o Brasil possa 

ser protagonista

● Luiz Felipe e Tanara - pediram informações sobre metodologia de 

treinamento



Solução proposta 5

Os mentores, Câmara de Inovação do CGI.br e os técnicos 

envolvidos no projeto irão definir, no início do projeto, os conteúdos 

mais apropriados para o contexto nacional e regional (Inserido no 

tópico Metodología, página 5).

Haverá uma plataforma online aberta como catalisador para não 

restringir o ambiente de aprendizado ao ambiente físico. Método e 

conteúdo serão definidos pelos técnicos envolvidos no projeto, como 

apontado acima (inserido no tópico Metodología, página 5).


