
UNIQUE BRAZILIAN association
CROSS SECTOR and INDEPENDENT that

connect the main PROFESSIONALS practicing
INNOVATION BASED ON TECHNOLOGY and
in development of HIGH VALUE BUSINESS



Statute:

2/3 companies  
1/3 universities and applied science institutes 

Social rules: 

"Learning together" 
"Talking to" NOT "talk about" 

Discuss innovation "in practice” 
approach

COLLABORATIVE AND MULTI-SECTOR ENVIRONMENT



• > 60% of private investment in RD&I in Brazil

• Leaders and members of major national and global supply chains 

• High performance startups (Small Business)

OUR MEMBERS (sample)



Inovação: o caminho para a 

competitividade e sobrevivência

Impacto em toda a cadeia : 

redução do  número de 

peças e  novas 

competências à cadeia



Empresas Inovadoras de Hoje



2014 USING OUR NETWORK AND A SURVEY 

We made the theoretical Picture of Brazil Innovation Ecosystem with:

• Main actors of the system

• What relationship they care

• Main challenges





Innovation Habitats –
Consultancy

Innovation
Habitats

BRAZILIAN INNOVATION 

SYSTEM
PROXIMITY AMOUNG THE 
INNOVATION ACTORS

Government
Infrastructure

Government
Human Resources

Technological Institutions
Research Networks

Social Organisations/
Non-Governmental Org.

Small Companies

Start-up Companies

Innovation Habitats –
Science Parks

Government
Funding

Large
Companies

Technological Institutions
Universities

Social Organisations/
Moviments/Society

Social Organisations/
Non-Government Org.

Innovation Habitats –
Technology Transfer Offices

Sector Representative
Organisations



InnovateUK 2013

Destaque: foco do UK em inovação!

Em recepção de network e colaboração palestrante era o Prêmio Nobel em Física de 2010, Konstantin Novoselov, 

da Universidade de Manchester incentivando e “vendendo” a importância do novo centro de Grapheno para os 

empresários e seu desafio de transformar essa descoberta em protótipos e produtos!

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Graphen.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Novoselov


Ecossistema de Inovação - UK

Source: L.Georghiou cited in House of Commons Select Committee on Science & Technology Report Bridging the valley of

death: improving the commercialisation of Research, March 2013



Pessoas
– Talentos, habilidades fundamentais e diferenciadoras em inovação, 

retenção dos melhores estudantes, massa crítica de pessoas criativas no 
mercado de trabalho

Recursos Financeiros
– Investimento em pesquisa, crescimento de empresas, seed capital, fundos

de capital de risco e investimentos em infraestrutura

Serviços
– Serviços voltados ao ecossistema de inovação, incubadoras, parques

tecnológicos, conectitividade, apoio ao desenvolvimento de negócios, 
laboratórios de suporte.

Conhecimento
– Fluxos de ideias, oportunidades de exploração e comercialização do 

conhecimento gerados nas universidades, hospitais e setores criativos.

Conjugando 4 fluxos chave no sistema de 
inovação



O pensamento é cada vez mais interdisciplinar 
• No diagnóstico de problemas;
• no desenvolvimento de soluções;
• na sua implementação.



aumentar a 
competitividade

projetos

ofertas

negócios

www.plataformaitec.com.br

http://www.plataformaitec.com.br/


Obrigado!

Ricardo Magnani

Ricardo@Anpei.org.br

itec@plataformaitec.com.br

“Unir se é um bom começo, 

manter a união é um progresso, 

e trabalhar em conjunto é uma 

vitória”
Henry Ford

mailto:Ricardo@Anpei.org.br
mailto:itec@plataformaitec.com.br

