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¨ ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS E AS PRINCIPAIS
DIRETRIZES DA ENCTI• ESTRATÉGIA NACIONAL EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO- 2012 A 2015 ¨
•

Vamos apresentar inicialmente um breve cenário com parte dos dados que
orientaram as discussões no início desta gestão, e que levaram à formulação da
Estratégia Nacional em C,T&I.

¨ ENCTI- ESTRATÉGIA NACIONAL EM CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- 2012 A 2015 ¨

Mapa Estratégico
Desenvolvimento
Sustentável

Enfrentamento dos
Desafios
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Macrometas 2014
1. Elevar dispêndio nacional em P&D
P&D nacional/PIB

Meta 2014: 1,80%
Posição 2010: 1,16%

2. Elevar dispêndio empresarial em P&D
(compartilhada com o Plano Brasil Maior)
P&D empresarial/PIB

Meta 2014: 0,90%
Posição 2010: 0,56%

3. Aumentar a taxa de inovação

4. Aumentar o número de empresas que
fazem P&D contínuo

Meta 2014: 48,6%

Meta 2014: 5.000 empresas

Posição 2008: 38,6 % (PINTEC)

Posição 2008: 3.425 empresas (PINTEC, excluindo
as instituições governamentais de P&D)

5. Aumentar o percentual de empresas
inovadoras que utilizam ao menos um dos
diferentes instrumentos de apoio
governamental à Inovação
Meta 2014: 30%
Posição 2010: 22,3%

6. Aumentar o número de bolsas do CNPq em
todas as modalidades
Meta 2014: 120.000
Posição 2010: 84.000

Programas prioritários
• TICs – Tecnologias da Informação e
Comunicação
Fármacos e Complexo Industrial da
Saúde
Petróleo e Gás
• Complexo Industrial da Defesa
Aeroespacial
• Nuclear
• Fronteiras para a Inovação
‐ Biotecnologia
‐ Nanotecnologia

Setores ‐ Plano Brasil Maior

• Fomento a economia verde
‐ Energias renováveis
‐ Mudanças Climáticas
‐ Biodiversidade
‐ Oceanos e zonas costeiras

• C,T&I para o Desenvolvimento
Social
‐ Popularização da C,T&I e Melhoria
do Ensino de Ciências
‐ Inclusão Produtiva e Tecnologia
Social
‐ Tecnologias para cidades
sustentáveis

¨ AS UNIDADES DE PESQUISA DO MCTI¨

ORGANOGRAMA MCTI (reduzido)

Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa - SCUP

Tem por finalidade propor, coordenar e acompanhar a execução
de programas e projetos a cargo das Unidades de Pesquisa,
visando ao fortalecimento da pesquisa científica e tecnológica
brasileira, como também promover, supervisionar e avaliar os
Contratos de Gestão firmados entre a União e entidades
qualificadas como Organizações Sociais, para a execução direta
ou indireta, de programas e projetos de pesquisa científica e
tecnológica, prestação de serviços tecnológicos e assessoria
técnica ao Ministério.

INPA

Localização geográfica das
Instituições de Pesquisa do MCTI
MPEG
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CDTN/CNEN
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IPEN/CNEN
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CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (Fundação: 1949)
MISSÃO
Realizar pesquisa básica em Física e
desenvolver suas aplicações, atuando como
instituto nacional de Física do MCTI e pólo de
investigação científica e formação, treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal científico.

INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Fundação 1952)
MISSÃO
Gerar e disseminar conhecimentos e tecnologias e capacitar
recursos humanos para o desenvolvimento da Amazônia.

ON - Observatório Nacional (Fundação 1827)

MISSÃO

Realizar pesquisa e desenvolvimento em Astronomia,
Geofísica e Metrologia em Tempo e Freqüência, formar
pesquisadores em seus cursos de pós-graduação,
capacitar profissionais, coordenar projetos e atividades
nacionais nestas áreas e gerar, manter e disseminar a Hora
Legal Brasileira.

LABORATÓRIO
NACIONAL DE ASTROFÍSICA

LNA - Laboratório Nacional de Astrofísica (Fundação:1981)

MISSÃO

Planejar, desenvolver, prover, operar e
coordenar os meios e a infra-estrutura para
fomentar, de forma cooperada, a astronomia
observacional brasileira.

MAST - Museu de Astronomia e Ciências Afins (Fundação 1985)
MISSÃO

Ampliar o acesso da sociedade ao
conhecimento científico e tecnológico por
meio da pesquisa, preservação de acervos e
divulgação da história da ciência e da
tecnologia no Brasil”

MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi (Fundação 1866)

MISSÃO

Realizar pesquisas, promover a inovação
científica,
formar
recursos
humanos,
conservar
acervos
e
comunicar
conhecimentos nas áreas de ciências naturais
e humanas relacionadas à Amazônia.

CETEM - Centro de Tecnologia Mineral (Fundação 1978)

MISSÃO
Desenvolver tecnologia para o
uso sustentável dos recursos
minerais brasileiros.

INPE - Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (Fundação 1961)
MISSÃO
Produzir ciência e tecnologia nas
áreas espacial e do ambiente terrestre
e oferecer produtos e serviços
singulares em benefício do Brasil.

CTI -Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer (Fundação 1982)

MISSÃO

Gerar, aplicar e disseminar
conhecimentos em Tecnologia da
Informação, em articulação com
os agentes sócio-econômicos,
promovendo
inovações
que
atendam às necessidades da
sociedade.

INT - Instituto Nacional de Tecnologia (Fundação 1921)
MISSÃO
Desenvolver e transferir tecnologias e
executar serviços técnicos para o
‘desenvolvimento sustentável’ do País,
norteado
pelo
avanço
do
conhecimento e em consonância com
as políticas e estratégias nacionais de
Ciência, Tecnologia e Inovação.

IBICT -Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(Fundação 1976)
MISSÃO

Promover
a
competência
e
o
desenvolvimento de recursos e infraestrutura de ICT para a produção, a
socialização
e
a
integração
do
conhecimento científico-tecnológico.

LNCC - Laboratório Nacional de Computação Científica (Fundação
1980)
MISSÃO
Realizar pesquisa e desenvolvimento em
computação científica, em especial a
criação e aplicação de modelos e métodos
matemáticos e computacionais na solução
de problemas científicos e tecnológicos;
desenvolver
e
gerenciar
ambiente
computacional de alto desempenho que
atenda às necessidades do País; formar
recursos
humanos,
promovendo
transferência de tecnologia e inovação.

CETENE - Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste
(Fundação 2005)
MISSÃO

Desenvolver, introduzir e aperfeiçoar inovações tecnológicas
que tenham caráter estratégico para o desenvolvimento
econômico e social do Nordeste brasileiro, promovendo
cooperações baseadas em redes de conhecimento e nos
agentes da economia nordestina.

INSA - Instituto Nacional do Semi-Árido (Fundação 2005)

MISSÃO

Promover
o
desenvolvimento
científico e tecnológico e a
integração
dos
pólos
sócioeconômicos
e
ecossistemas
estratégicos da região do semiárido brasileiro, bem como realizar,
executar e divulgar estudos e
pesquisas
na
área
do
desenvolvimento
científico
e
tecnológico para o fortalecimento
do desenvolvimento sustentável da
região.

Arranjos Regionais de Núcleos de
Inovação Tecnológica dos Institutos de
Pesquisa do MCTI

Surgiu a partir da estratégia do governo federal de criar um
ambiente favorável para a inovação, visando a proteção e
transferência dos resultados das pesquisas para a
sociedade.
Meta do Plano de Ação – Ciência, Tecnologia e Inovação para o
Desenvolvimento Nacional, 2007-2010: Implantar cinco Núcleos de
Inovação Tecnológica – NITs junto às Unidades de Pesquisa do MCTI
do Norte, Nordeste e Sudeste.
A Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa - SCUP, para
atender as metas pactuadas, promoveu a implantação de Arranjos Regionais
de Núcleos de Inovação Tecnológica das Unidades de Pesquisa do MCTI
que operam em forma de rede colaborativa.

OBJETIVO: realizar atividades de inovação tecnológica de forma integrada
nas Unidades de Pesquisa, especialmente aquelas que tratam a Lei de
Inovação, Propriedade Intelectual, Direito Autoral, Acesso à Biodiversidade e
ao Patrimônio Genético, Software, proteção ao conhecimento tradicional e
demais legislações correlatas.

Arranjo NIT Amazônia Ocidental

Arranjo NIT Amazônia Oriental

INPA
UEAM
UFAM

MPEG
UFPA
UFRA
UEPA
CPATU/EMBRAPA
CESUPA
CEFET-PA

Arranjo NIT Nordeste
CETENE
INSA

Arranjo NIT Mantiqueira
CTI
INPE
LNA
ABTLuS
FVE
VONBRAUN

Arranjos Regionais de Núcleos de Inovação Tecnológica

Arranjo NITRIO
CBPF
CETEM
IMPA
INT
LNCC
ON
MAST

Finalidade de um Arranjo Regional:
Gerir a política de inovação no âmbito das Unidades de Pesquisa do
MCTI;
Incentivar as criações desenvolvidas no âmbito das Unidades;
Apoiar as proteções requeridas e concedidas, os
licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados;

contratos

de

Estimular a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de
projetos de cooperação e em parcerias;
Otimizar e compartilhar recursos;
Disseminar boas práticas de gestão da inovação, de proteção à
propriedade intelectual e de transferência de tecnologia;
Facilitar a aplicação da lei de inovação.

Cada Arranjo Regional de NIT contém um Núcleo de
Coordenação formado por representantes titular e substituto
de cada Instituto de Pesquisa do MCTI ou de ICT Associada.
Este Núcleo de Coordenação deverá:
dispor de Regimento Interno normatizando reuniões, a formação,
eleições de representantes etc;
dispor de plano estratégico com horizonte de três anos e;
dispor de planejamento orçamentário anual para servir às ações de
captação de recursos orçamentários por parte da SCUP.

Os Arranjos Regionais de Núcleos de Inovação Tecnológica
Integrar as atividades relacionadas à inovação, propriedade intelectual e
transferência de tecnologia das Unidades de Pesquisa e ICTs que compõem o
Arranjo.
Criar bancos de dados únicos de fornecedores, empresas, pesquisas, grupos de
pesquisa, linhas de pesquisa, tecnologias e competências das Unidades de
Pesquisa e ICTs que compõem o Arranjo.
Capacitar, de forma integrada, públicos internos e externos, nos temas ligados à
inovação tecnológica, PI e TT por meio da promoção de cursos, seminários,
workshops, oficinas e eventos em geral.
Prestar assessoria às Unidades de Pesquisa e ICTs que compõem o Arranjo nas
atividades de gestão da inovação, propriedade intelectual, instrumentos legais de
incentivo à inovação, captação de recursos, elaboração de editais, prospecção,
transferência de tecnologias e marketing.
Apoiar os Arranjos Produtivos Locais (APLs) para fortalecer a interação de suas
Unidades de Pesquisa e ICTs com o setor empresarial estimulando a transferência
tecnológica.

Arranjos Regionais de Núcleos de Inovação Tecnológica
Estimular a incubação e criação de empresas de base tecnológica a partir de
pesquisas desenvolvidas nas Unidades de Pesquisa e ICTs que compõem o
Arranjo.
Identificar no mercado demandas passíveis de serem atendidas por grupos de
pesquisas das Unidades de Pesquisa e ICTs que compõem o Arranjo.
Contratar serviços especializados:proteção à propriedade intelectual, levantamento
dos custos das pesquisas e serviços tecnológicos, valoração de tecnologias,
prospecção de tecnologias, levantamento de custos de uso da infra-estrutura
laboratorial, diagnósticos de mercados tecnológicos e afins.
Assessorar a operacionalização das atribuições de inovação das Unidades de
Pesquisa do MCTI que não tiver um setor ou área de inovação estruturada.
Entre outras atribuições.

Arranjo Regional de Núcleo de Inovação
Tecnológica
Objetivo: Permitir que os resultados das pesquisas dos Institutos de
Pesquisa alcancem o setor produtivo, tornando estas instituições
participantes nos processos de inovação tecnológica e estimulando o
desenvolvimento de produtos e serviços com ciência agregada e protegidos
por lei.

Áreas de Atuação
Análise de viabilidade
de transferência de
tecnologia

Mapeamento e
prospecção de
mercado

Propriedade intelectual

O Arranjo Regional de NIT

• Escala industrial
• Necessidade de
pesquisa aplicada e
inovação
• Demandas por
tecnologias
• Novos mercados

ICT – Instituição de Ciência e Tecnologia

• Política de governo para
inovação
• Programas de incentivos e
financiamentos
• Leis e agências

Arranjo
Regional
de

• Conhecimento
• Formação de RH especializado
• Pesquisa básica e pesquisa
aplicada

Presença em todas as etapas

Depósito de Patentes no País

Instituição

2000-2005

2006-2011

ABTLuS

6

11

CBPF
CETEM
CTI
IBICT
IMPA
INPA
INPE
INSA
INT
LNA

4
18
2
0
0
7
5
0
7
0
3
0
0
0
52

13
13
12
0
5
52
8
0
38
3
2
0
2
2
161

LNCC
MAST
MPEG
ON
Total

Evolução dos Depósitos de Patentes no País
Por Institutos de Pesquisa que compõem os Arranjos Regionais de NITs do MCTI

2000-2005

2006-2011

Institutos de Pesquisa que compõem os Arranjos Regionais de NITs do
MCTI
Evolução dos Depósitos de Patentes no País

A SCUP com o apoio da SETEC desde 2008, vem organizando
Workshop anual das Unidades de Pesquisa do MCTI com
objetivo de debater atividades relacionadas à inovação
tecnológica, propriedade intelectual e transferência de
tecnologia.
O tema central para os debates começou em 2008 com a
insegurança jurídica em relação à Lei de inovação, no workshop
realizado no MPEG, Belém-PA.
Em agosto de 2011, durante o IV Workshop realizado no
LNCC em Petrópolis-RJ foi tratada a questão da
sustentabilidade, institucionalização e as ações do MCTI para
garantir a continuidade dos Arranjos Regionais de Núcleos de
Inovação Tecnológica.
Estes eventos se propõem a consolidar as formas de
operacionalização da Política de Inovação das Unidades de
Pesquisa do MCTI.

Espero que os dados aqui fornecidos possam
contribuir para a reflexão dos participantes deste
Seminário.
•-

MUITO OBRIGADO!

arquimedes.ciloni@mct.gov.br;

