
Entregas e Resultados

CONSELHO DE POLÍTICA INDUSTRIAL E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO



COMUNICADOS:

Findeslab recebe propostas de soluções para desafios de inovação

O Findeslab lançou edital de inovação aberta contendo desafios de inovação de 08 empresas
(ARCELOR MITTAL TUBARÃO, VALE, SHELL, FORTLEV, CDTIV, SOMA, UNIMED e ISH), visando
desenvolvimento de soluções com startups: https://findeslab.com.br/#empreendedorismoindustrial

Programa Indústria Mais Avançada do Senai estimula cultura da Indústria 4.0

O Senai ES atualizou o andamento do Projeto Industria Mais Avançada do Senai-ES na reunião do
Copin ocorrida em 02/10/2019.

ENTREGAS / RESULTADOS Outubro - 2019

https://findeslab.com.br/#empreendedorismoindustrial


COMUNICADOS:

Inauguração Findeslab

Foi inaugurado em 05/09/2019 o Laboratório de Inovação da Findes, o Findeslab, que visa acelerar e
conectar projetos de inovação da indústria.

MCI – Manifesto pela Inovação

A Mobilização Capixaba pela Inovação lançou no último dia 09/09/2019 um manifesto que visa
estimular as ações de inovação no ES:

https://findes.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Manifesto-Inovac%CC%A7a%CC%83oV9.pdf

ENTREGAS / RESULTADOS Setembro - 2019

https://findes.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Manifesto-Inovac%CC%A7a%CC%83oV9.pdf


COMUNICADOS:

Presidente do Copin explica conceito e oportunidades da indústria 4.0 em palestra que vira
Caderno especial de A Tribuna - Leia na integra no site do Copin:Copin participa de relatório
da Findes sobre MP 881/19

https://sistemafindes.org.br/wp-content/uploads/2019/08/CADERNO-ESPECIAL-EM-PRATOS-
LIMPOS-AGOSTO.pdf

Copin recomendará apoio da Findes e Bandes para programa federal Inovacred 4.0 que
incentiva Indústria 4.0.

Foi validado na reunião de agosto/2019 do Copin recomendação para que a Findes e Bandes apoiem
programa de fomento da Finep que estimula projetos para indústria 4.0.

ENTREGAS / RESULTADOS Agosto - 2019

https://sistemafindes.org.br/wp-content/uploads/2019/08/CADERNO-ESPECIAL-EM-PRATOS-LIMPOS-AGOSTO.pdf


COMUNICADOS:

Copin participa de relatório da Findes sobre MP 881/19

O Copin, em parceria com outros Conselhos da Findes, participou da elaboração de documento da Findes que sintetiza os

principais impactos da MP 881/19 “Liberdade Econômica” para as empresas. Maiores detalhes no site do Copin.

Copin tem nomes indicados para representar a Findes em órgãos colegiados, aprovados.

O Copin indicou representantes da indústria para serem Conselheiros do Conselho Municipal de C&T de Vitória, Conselho da

TecVitória incubadora e do Conselho Municipal de C&T da Serra.

Presidente do Copin participa do 8º Congresso Brasileiro da Indústria

Aconteceu em SP entre os dias 10 e 11 de junho, o 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, iniciativa da CNI e Sebrae
que reuniu grandes especialistas mundiais em inovação e cases de empresas e instituições nacionais.

Vice Presidente do Copin representa a Findes em Fórun de Inovação da SECTI/FAPES.

O empresário Raphael Cassaro, representou o setor produtivo do ES no debate ocorrido em 28/6/2019 no Sebraelab sobre
“transferência de tecnologia entre academia e setor produtivo.

ENTREGAS / RESULTADOS Junho - 2019



COMUNICADOS:

Copin/CNI apresenta a Câmara da indústria 4.0.

O Conselho de Política Industrial da CNI, Copin, apresentou em sua última reunião, o lançamento do
programa da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério
da Economia, da Câmara da indústria 4.0 que tem como objetivo, integrar as políticas públicas do
governo federal de fomento à indústria 4.0, manufatura avançada e internet das coisas. A seguir as
propostas de principais ações:

• Definir e Coordenar a Governança;

• Revisar instrumentos existentes

• Identificar e estudar Boas Práticas

• Definir e Implantar um Plano de Ação

ENTREGAS / RESULTADOS Maio - 2019



COMUNICADOS:

MCI promove eventos DIÁLOGOS MCI – INOVAÇÃO ABERTA e HABITATS DE INOVAÇÃO

A Mobilização Capixaba pela Inovação, MCI, iniciativa de representantes do setor privado, academia e governo para apoiar o
alinhamento de ações de inovação no ES, promoveu mais dois eventos de aproximação e captação de demandas de inovação
junto ao Ecossistema local.

No último dia 28 de março, com a presença de representantes de grandes empresas e academia. Foram identificadas várias
oportunidades de aproximação da grande empresa junto às startups e pequenas empresas potenciais fornecedoras de soluções.

Já no dia 11 de abril, atores representantes de ambientes de inovação da Grande Vitória, juntamente com empresas e academia,
discutiram as principais oportunidades e desafios para esses habitats.

MCI promove 1º Workshop de Mapeamento do Ecossistema de Inovação da Grande Vitória

A Mobilização Capixaba pela Inovação, MCI, iniciativa de representantes do setor privado, academia e governo para apoiar o
alinhamento de ações de inovação no ES, promoveu dia 15 de abril, no Sebraelab, uma oficina de trabalho com os atores do
ecossistema de inovação do estado referente ao inicio dos trabalhos contratados junto a Fundação Certi de SC.

Neste primeiro momento foram identificados setores estratégicos a serem apoiados e o mapa de atores e suas interações. Em
meados de maio acontecerá o 2º Workshop. O trabalho tem previsão de ser realizado em 6 meses e conta com apoio de grandes
empresas e instituições locais.

Copin inicia apoio à Sindicatos e Câmaras na identificação e elaboração de projetos para submissão ao FUNCITEC/MCI

Visando identificar demandas setoriais que estimulem suas empresas a desenvolverem novos produtos e processos, o Copin está
estimulando que Sindicatos e Câmaras apresentem demandas no tema e sejam transformados em projetos inovadores, visando
submissão no FUNCITEC/MCI para apoio em seu desenvolvimento. Maiores informações: iomar@findes.org.br

ENTREGAS / RESULTADOS Abril - 2019

mailto:iomar@findes.org.br


COMUNICADOS:

Copin realiza 1ª reunião de 2019

O Conselho de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico da Findes, Copin, realizou no ultimo
dia 24 de abril, sua primeira reunião em 2019.

Com novo formato e alinhado com as diretrizes do Copin/CNI, ficou deliberado que suas diretrizes e
planos de ação serão focadas em dois grandes projetos:

a) Inserção de setores tracionais da indústria na pauta da inovação;

b) Estímulo a mais produtividade na indústria.

c) Acompanhamento e discussão de proposta da CNI para Politica Industrial.

Estes projetos estão em consonância com um dos Objetivos Estratégicos da Findes (Ampliar a
produtividade, inovação e desenvolver os mercados da indústria capixaba) e com um de seus
Programas Estratégicos (Eixo Empresas/Mais Produtividade).

ENTREGAS / RESULTADOS



ENTREGAS / RESULTADOS
COMUNICADOS:

MCI promove reunião de abertura do projeto “Planejamento e Trilha do Ecossistema de Inovação da GV”

A Mobilização Capixaba pela Inovação, MCI, iniciativa de representantes do setor privado, academia e governo para apoiar o

alinhamento de ações de inovação no ES, deu inicio ao planejamento do ecossistema de inovação do ES. O trabalho será

realizado pela Fundação Certi de SC e tem duração de 7 meses com ampla participação local. Foco: ampliar o número de

empresas inovadoras no estado.

MCI: Mobilização Capixaba pela Inovação
ALINHAMENTO das ações dos atores capixabas, públicos e privados, para criar condições que promovam a inovação no Espírito Santo.

Setor produtivo Instituições Governo Academia

Março - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

MCI: Mobilização Capixaba pela Inovação

Comitê de Líderes

s

Temas Estratégicos

Talentos Habitats

Startups e novos 
negócios

Inovação Aberta

Secretaria Executiva

Empresa/
Instituição 
Candidata/
Convidada

Diálogos

Comitê Gestor

Plano 
Estratégico



ENTREGAS / RESULTADOS



ENTREGAS / RESULTADOS

Projeto

Planejamento e Trilha da 
inovação do ecossistema da 
Grande Vitória 

Fundação Certi

Assessoria Técnica para o Planejamento do 
Ecossistema de Inovação Capixaba, visando a 

definição da visão estratégica do Ecossistema de 
Inovação da grande Vitória e definição de uma trilha 

de integração entre os mecanismos existentes. 

Objetivo

Entregas

• Elaboração do Radar da Inovação do Ecossistema da 
Grande Vitória 

• Definição da trilha de inovação para o Ecossistema

• Mapear os gargalos e pontos fortes 

• Plano de Ação – Construção dos elementos do 
Ecossistema



ENTREGAS / RESULTADOS

Reunião de abertura do Projeto:

12/03/2019 – 14h - Sede da Petrobras:

Próximos passos:

Workshop 01: Mapa de atores, interações ne definição de setores 

estratégicos.

15/04/2019 – 8h - Sebraelab



ENTREGAS / RESULTADOS
COMUNICADOS:

Conptec agora é Copin (Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico)

Visando alinhar foco e objetivos com o Copin - Conselho Superior de Politica Industrial e Tecnologia da CNI, presidida pelo
presidente da Findes, Léo de Castro, o Conselho de Inovação e Tecnologia da Findes, antigo Conptec, está sendo reformulado e
estará atuando brevemente com novas diretrizes.

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Fevereiro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos
de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Janeiro - 2019


