
INOVA PALHOÇA 
Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico pela Inovação  

 



MISSÃO: Mudar o eixo de desenvolvimento do município, agregando valor a sua 

pauta econômica permitindo assim um desenvolvimento orgânico sustentável, 

gerando mais e melhores oportunidades de emprego e renda para a população. 
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crescimento 
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Menor renda 

média  região 
R$1470,00 

Diagnóstico econômico do município 



Mão de Obra Intensiva 

Inovação Intensiva 

EIXO ECONÔMICO DE DESENVOLVIMENTO 

Remédio proposto: mudança eixo econômico 



Como fazer essa mudança?  
Melhoria do ambiente de negócios 



Financiamento 
Incentivos 

Econômicos 

Atração de 
Investimentos 

Formação 
empreendedora 

Mudança eixo econômico: Pilares fundamentais 



Segurança Jurídica 

Financiamento a Inovação 

Incentivos Fiscais 

Incentivos Econômicos Qualificação  

Atração de investimentos 

Infraestrutura 

AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

Setores impactados 



Co-criação dos programas ...  
Aderência com as demandas do mercado  
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Implantação 
Estruturação e adequação do marco legal 
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Primeiro passo: estruturação marco legal 



PRODEP 
EmpresaPalhocense 

Os programas ... 
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VALOR DE 

INVESTIMENTO 

Empresa 

Investidora 

Início das 

Atividades 

25% ISSQN 
Pagamento  

à vista 

75% ISSQN Paga no 4º ano 

4 anos 

10 anos ou valor do investimento 

4 anos 

Juros 0% + IPC-A 

Inova Palhoça: Incentivos econômicos  



PRODEP 
Empresa Palhocense 

Inova Palhoça: Incentivos econômicos  



PRODEP 
Empresa Palhocense 

Inova Palhoça: Incentivos econômicos  



 

Fundo Municipal de Investimento em 

Inovação 
 

 

Fundo de Subvenção 

Econômica 
 

 

Fundo de Eq. Taxa de 

Juros  
 

 

Fundo Municipal de 

Aval 
 R$ 50 milhões Est. R$ 1,5 milhões Est. R$ 500 mil 

Inova Palhoça: financiamento à inovação 



Levando oportunidade para o empreendedor por necessidade 

Inova Palhoça: formação empreendedora 

Casos Inspiradores  

O que faz de mim um/a 

empreendedor/a?   

Vamos abordar essa 

pergunta através 

de casos concretos de 

MEIs que conseguiram 

crescer o seu negócio e 

se desenvolver como 

empreendedores.  

Workshops Mão na Massa  

Que problema minha 

empresa resolve? Quem é o 

cliente? Quais são os 

indicadores de sucesso? 

Nos workshops do Salto 

vamos entregar ferramentas 

para os participantes 

entenderem melhor os 

desafios e as oportunidades 

do seu negócio 

Labs de Troca de 

Experiência  

Qual é a historia da minha 

empresa? Como crescer?  

Muitas perguntas que são 

relevantes para todos os 

MEIs. Com os laboratórios 

abrimos um espaço para 

compartilhar experiências 

e aprender uns com os 

outros.  

Mentoria personalizada  

Qual é o modelo de receita? 

Como estruturar a minha 

empresa? 

As mentorias individuais do 

programa permitem a cada 

MEI dialogar com um 

profissional e discutir 

essas questões cruciais 

para o sucesso do negócio. 



Inova Palhoça: internacionalização de empresas 

Mapeamento Diagnóstico 
Implantação de 

melhorias 
Go-to-market 



Promoção do ambiente de negócios e ecossistema 
Conquistando a confiança do empreendedor 

Junior Enterprise World Conference 2016  

Maior evento de empreendedorismo jovem do mundo que reuniu mais de 5.000 

participantes de mais de 30 países em Florianópolis. A Prefeitura Municipal de 

Palhoça, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi uma das principais 

apoiadoras do evento. Palhoça recebeu mais de 500 jovens de todo o mundo no pré-

evento e apresentado um painel do evento principal. 

Palhoça Exponential Day 

Foi considerado um marco na historia do desenvolvimento da cultura da inovação na 

cidade. Durante um dia inteiro, reuniu mais de 300 pessoas entre empreendedores, 

investidores, experts e entusiastas do assunto em torno de palestras, painéis, 

workshops e pitchs para investidores. 

Startup Weekend 

É uma rede global de líderes e empreendedores de alto impacto em uma missão para 

inspirar, educar e capacitar indivíduos, equipes e comunidades. Mais de 8.000 

startups foram criadas nos eventos realizados em cerca de 100 países. É um evento de 

imersão, uma experiência única onde empreendedores e aspirantes a empreendedores 

podem descobrir se suas ideias de startups são viáveis.  O evento bateu recorde de 

inscrições já na sua primeira edição. 



Indicadores de resultado ... 
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Série 1

+ 33% de Valor Econômico Adicionado 

Geração de riqueza e aumento arrecadação 



+ 40% de Arrecadação ISS 
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 Imposto Sobre Serviço 

Geração de riqueza e aumento arrecadação 



+ 500 novas empresas 2015-2017 
No ecossistema de inovação (Pedra Branca) 

+ 3.000 novos empregos gerados com 

atração de novas empresas 
(diretos) 

+ 1791 empresas abertas apenas em 2017 
Apenas 418 são MEI 

Atração de empresas e geração de emprego 



Atração de empresas e geração de emprego 



Modelo avançado governança 
Sustentabilidade e replicabilidade  



Muito Obrigado! 


