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INOVAÇÃO

( ! ) O setor de ciência, tecnologia e inovação desenvolve papel
fundamental em ajudar as demais áreas do setor produtivo a se
desenvolverem...



• A inovação está cada vez mais
relacionada ao desenvolvimento
econômico;

• Exemplos de sucesso demonstram a
validade de uma estratégia
compartilhada, objetiva e de longo
prazo;

• Lei nº 4.820/2010 – FADECITEC –
ciência e tecnologia;

INOVAÇÃO, um olhar para o futuro.



• Criar ecossistema de inovação –
atração de empreendimentos e
aproximação dos atores;

• Centro de Pesquisa, Inovação e
Desenvolvimento (CPID);

• Instituto Federal do Espírito Santo
(IFES);

• Envolvimento do setor produtivo
permitirá que estas novas ideias se
traduzam em novos produtos, bens e
serviços.

INOVAÇÃO, um olhar para o futuro.



A Lei Municipal nº 6.022 de 08 de outubro de 2019,
trata da criação do Mosaico da Inovação do
Município de Cariacica, composto pelas seguintes
áreas:

A – Polígono Itaquari
B – Polígono Itacibá
C – Polígono Jardim América
D – Polígono Central I
E – Polígono Central II

Nestas áreas empreendimentos enquadrados como
de base tecnológica, terão a alíquota do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
instituída em 2% (dois por cento) por 3 (anos)
podendo ser renovado.



Atividades incentivadas:

I - empresa cuja estratégia empresarial e de
negócios é sustentada pela inovação e cuja
base técnica de produção está centrada em
esforços continuados de pesquisa, inovação e
desenvolvimento tecnológico - Startups;
II – empresa decorrente de processo de Spin-
off inovadoras (desdobramentos de empresas
já existentes).
III. Prestação de serviços tecnológicos;
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Atividades incentivadas:

IV. Incubadoras de empresas de base tecnológica 
que estimule ou preste serviço de apoio ao 
empreendedorismo inovador e intensivo em 
conhecimento;
V. Aceleradoras de empresas de base 
tecnológica;
VI. Centros de inovação;
VII. Criação e distribuição de aplicativos e 
software original por meio físico ou virtual para 
uso em computadores ou outros dispositivos 
eletrônicos móveis ou não, inclusive jogos 
eletrônicos;
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Atividades incentivadas:

VIII. Que desenvolva atividade de pesquisa, 
desenvolvimento ou implementação de ideia 
inovadora ou modelo de negócios baseado na 
internet e nas redes telemáticas;
IX - Atividades de pesquisa e desenvolvimento em:
a) biotecnologia, fármacos e cosméticos;
b) engenharia e sistemas de energia;
c) produtos agrícolas; e
d) ciências físicas e naturais não citadas 
anteriormente.
X. Coworking;
XI. Escritórios Virtuais.
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Áreas que compõem o Mosaico de Inovação



Polígono Itaquari



Polígono Itacibá



Polígono Jardim América



Polígono Central I



Polígono Central II
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