
BMadv |  Inova Simples

O Inova Simples é um regime especial que dá às empresas de inovação ou auto-
declaradas startups um tratamento diferenciado na sua formalização,  dando

mais dinamismo ao modelo de negócio e suas inevitáveis validações.

As a general goal,  aim for at least 30 
minutes of physical activity every day. 

INOVA
SIMPLES 

QUAIS 
SÃO AS  

  VANTAGENS?

COMO REALIZAR A 
ABERTURA?

Descreva o escopo da iniciativa (o modelo de negócios) e se é
incremental ou disruptiva a inovação, além da qualif icação completa

dos empreendedores.

Declare onde ficará a sede da empresa,  podendo ser comercial ,
residencial ou mista,  podendo, inclusive,  se instalar em parques

tecnológicos,  instituições de ensino,  incubadoras,
empresas juniores,  aceleradoras ou coworkings.

Declare que o funcionamento da iniciativa não produzirá poluição,
barulho, aglomeração de tráfego de veículos,  podendo ser caracterizada

como baixo grau de risco.

Apresente,  facultativamente,  o apoio ou a validação de instituto técnico,
científ ico,  acadêmico, público ou privado, ou ainda de aceleradoras,

parques tecnológicos e semelhantes.

Caso os objetivos da
iniciativa não sejam

atingidos,  
é possível declarar o fim

das atividades
automaticamente  no

mesmo
portal web (ainda em

construção).

Na captação e na
integralização de capital ,

estes recursos não
constituirão renda, sendo

destinados apenas ao
custeio do

desenvolvimento dos
objetivos da iniciativa  em

questão. 

No formulário de abertura
da startup,  haverá um

campo específico para que
seja comunicado ao

Instituto Nacional da
Propriedade Industrial

(INPI)  sobre o conteúdo
inventivo da startup,  se

houver.

Facilidade na baixa
do CNPJ

Integralização de 
Capital

Proteção junto
ao INPI

Por ser uma legislação nova, alguns pontos previstos ainda não estão
funcionando na prática até a produção deste infográfico. Tais como o portal de

Abertura de Startup e a conexão com o INPI. 
 

No entanto, havendo novas atualizações, estas estarão em nosso site
(barretoemaia.com.br) ou em nosso instagram @bmadvog.

Conheça o BMadv!

http://barretoemaia.com.br/
http://barretoemaia.com.br/

