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• Os estudos prospectivos são ferramentas para determinar futuras condições e 
orientar os tomadores de decisão, em seus planos estratégicos, quer no 
âmbito governamental, privado ou institucional. Fonte: Prospecção Tecnológica; Antunes et al. Cap.(2006) 
livro Universidad del Valle / Colciencias 

 
• “São denominados prospecção tecnológica no escopo dos estudos de futuro, 

aqueles que têm por foco analítico temas relacionados com produtos, cadeias 
produtivas, setores industriais, programas de pesquisa científica, 
desenvolvimento e inovação” Vasques e Ortegon 2006 

 
 

• A prospecção tecnológica pode ser definida como um meio sistemático de 
mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de 
influenciar de forma significativa uma indústria, a economia ou a sociedade 
como um todo”. Kupfer e Tigre 2004 

 
 

Estudos Prospectivos       Estudos Futuros   



 

 

• Estudos de futuros são a chave para gerar: 

            POLÍTICA 

 ESTRATÉGIA  

TOMADA DE DECISÕES 

 

Estudos Prospectivos       Estudos Futuros   

EM VÁRIOS SETORES , NA ACADEMIA, NA EMPRESA 
PRIVADA OU NO SETOR PÚBLICO 



  Técnicas 

Fonte: I  E n c o n t r o  d e  g r u p o s  d e  p e s q u i s a  e m  p r o p r i e d a d e  i n t e l e c t u a l  d o  R J ,  2 0 1 8  

Futuro (para foresight)Somar na 
busca de informação IA (IT tools, Big 
data) 



Geração de Estudos Prospectivos  

e onde Estamos 



Desafio Atual & Futuro 

Fonte: Prospecção Tecnológica; Antunes et al. Cap.(2006 -prelo) livro 
Universidad del Valle / Colciencias 



Comparação entre Abordagem Futurista e Convencional em 
Negócios 

AINDA EM TRANSIÇÃO 



UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)  órgão da Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas que tem como intuito promover uma união dos países em 

desenvolvimento na economia global 
IEDI Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial 

               UNCTAD - 2020 

IEDI edição 1036 de 9/10/20 

 



CoVID- 19 e pertuba  o mundo 

Tempestade Perfeita 

IEDI edição 1036 de 9/10/20 



 
 
 
 
 
Há riscos na colaboração para a inovação.  
Contudo estamos assistindo de forma inédita durante esta 
pandemia colaboração na P&D , coordenadas em âmbito 
internacional para soluções na área saúde 
 
A velocidade desta colaboração contraria a tendência 
internacional do aumento do isolamento e  
passa ser um tópico social agora e no futuro 

Fonte: Global Innovation Index, 2020  

 

MUNDO 



INPI Negócios 

 

• Acordo de Cooperação Técnica INPI & Embrapii propõe 

metodologia para melhor direcionamento e aplicação dos recursos 

financeiros em MPME e startups para soluções tecnológicas de 

combate à Covid-19 

Diagnóstico preliminar de micro e 

pequenas empresas nacionais 

depositantes de patentes no Brasil e 

atuantes na área da saúde para combate 

a COVID- 19 
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Mapeamento dos clusters de 

inovação da área de saúde no Brasil 

 

BRASIL 



ATUAÇÃO 

Setores Principais 
a) tecnologia aplicada à medicina 

b) biotecnologia 

c) produtos farmacêuticos 

 

Setores Secundários  
a) acessórios de proteção de uso pessoal / 

profissional 

b) produtos químicos orgânicos 

c) desinfetantes, higienizantes e semelhantes 

 



Setor Saúde Campo tecnológico Classificação Internacional de Patentes 

Instrumentação Tecnologia aplicada à medicina 

A61B%; A61C%; A61D%; A61F%; A61G%; 

A61H%; A61J%; A61L%; A61M%; A61N%; 

G16H%; H05G% 

Química 

Biotecnologia 
C07G%; C07K%; C12M%; C12N%; C12P%; 

C12Q%; C12R%; C12S% 

Produtos farmacêuticos 

A61K 6/%; A61K 9/%; A61K 31/%; A61K 33/%; 

A61K 35/%; A61K 36/%; A61K 38/%; A61K 

39/%; A61K 41/%; A61K 45/%; A61K 47/%; 

A61K 48/%; A61K 49/%; A61K 50/%; A61K 

51/%; A61K 101/%; A61K 103/%; A61K 125/%; 

A61K 127/%; A61K 129/%; A61K 131/%; A61K 

133/%; A61K 135/%; A61P% 

(%) inclui grupos e subgrupos 

Metodologia OMPI 



 

 

 

 

 

 

801 empresas, sendo 417 microempresas   

                                      384 empresas de pequeno porte 

 

 

 

 

 

Metodologia 

Cruzando CNAE das empresas ativas na Receita Federal e das associações de 
empresas e de start-ups os  respectivos CNPj porte endereço e na base INPI 
os depositantes de patentes 



Microempresas em cada estado por setor  

tecnológico principal 

Todos os setores tecnológicos 

apresentam um número razoável de 

pedidos de patentes sendo no total 872 

depósitos de patentes  de micro 

empresas 

 



Empresas de pequeno porte em cada estado por setor 

tecnológico principal 

Todos os setores tecnológicos apresentam um 

número razoável de pedidos de patentes  num 

total de 891depósitos de patentes  de 
pequenas empresas 



Sustentabilidade da Nação 



Fatores Motivadores da Inovação 



O Conhecimento das Tendencias Tecnológicas no Mundo é Fundamental.  
 



SGIE 

Produtores 

SGIE = Sistema de Gestão de Informação Estratégica 
Equipe, analistas, especialistas e tomadores de decisão 
 

 
Fonte: Bento, N., 2006 

Competitividade     &    Soberania 



          Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

SOCIEDADE 

Assistam ao Documentário na Netflix David Attenboroug e nosso planeta 

Qualidade de Vida 



Fonte: F I E S P  C I E S P  

.  
,.  

                  Presente 

MACROTENDÊNCIAS MUNDIAIS 

1. INTENSIFICAÇÃO DA DEMANDA POR ALIMENTO: insumos do 
agronegócio, água e alimentos processados 

2. AUMENTO DA DEMANDA POR ENERGIA: geração de energia renovável 
e não renovável, distribuição e armazenamento de energia 

3. EXPANSÃO DO ENTRETENIMENTO E DO TURISMO:  turismo e economia 
criativa 

4. MUDANÇA NO PADRÃO DE PRODUÇÃO: novas tecnologias de controle 
ambiental em crescente demanda (produção industrial mais limpa) 



Fonte: F I E S P  C I E S P  

.  
,.  

                  Presente 

MACROTENDÊNCIAS MUNDIAIS 

4. URBANIZAÇÃO E EMERGÊNCIA DE MEGACIDADES: transporte urbano 
(gestão de trânsito com big data, transporte público interconectado, 

veículos elétricos e híbridos), infraestrutura social (sistemas de saúde 
digitalmente interligados e plataformas de educação à distância) e espaço 

urbano (habitação de baixo custo e áreas públicas e de lazer) 
5. INFRAESTRUTURA MODERNA E COMPETITIVA: transportes integrados, 

comunicação, água e esgoto, insumos minerais 
6. ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO: cosmética e farmacêutica, 

equipamentos médico-hospitalares, atendimento a domicílio 
7. AUMENTO DAS TENSÕES GEOPOLÍTICAS: defesa, segurança e controle da 

imigração 



Países – Políticas para 4.0 
RUMO AO FUTURO   = INOVAÇÃO 



 
TRANSIÇÃO do PRESENTE- FUTURO 

 
 

 
          

   INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
 

 Não é novo! Turing (1950), McCarthy (1956). WIPO (1991); WIPO (2017) 
 
 

É a base da Indústria Digital – 4.0 
 

 

 

 
 
 

Dissertação de mestrado Marcus Dudkiewicz- INPI 2019 

Através da ciência da computação e das Startups – criam-se softwares e algoritmos 
capazes de tratar e interpretar grande quantidade de dados sugerindo ou tomando 
decisões “inteligentes”, como se humanos fossem. Machine Learning, Deep Learning  
(reconhecimento de voz), Big Data, Cloud, IoT, etc 
 
 



“…Investing in virtual universes is the most valuable way to create sustainable 
paths for the future”. 

Bernard Charlès Vice-Chairman & Chief Executive Officer Dassault Systèmes 

Fonte: Global Innovation Index, 2020  

Século XXI a sociedade pode alavancar o enorme poder do universo virtual, 
empoderando a força de trabalho com conhecimento e Know-how.  
Diminui a lacuna entre experimentar e aprender.  
O universo virtual permite as pessoas acessar conhecimento e habilidades. 

                             TRANSIÇÃO do PRESENTE- FUTURO 

UNIVERSO VIRTUAL 



Fonte: European Commission, 2019. 

O que tem que ser feito  
para estar no mercado em 2038 

Breakthrough innovations 
are needed to boost the 
quality of our science as well 
as to address the many 
challenges faced by people 
today, individually as well as 
collectively  

FUTURO 



Fonte: European Commission, 2019. 

   100 Radical Innovation Breakthroughs for the 

Future 
 8 GRUPOS TEMÁTICOS 

Grupos RIBs (Radical Innovation Breakthroughs) 

1. IA e robôs  IA, humanoides, neurociência da criatividade e da imaginação 

2. Biohíbridos Sensor biodegradável, Lab-On-A-Chip, bioeletrônica, 
bioinformática, bioluminescência 

3. Interação Homem- Máquina 
& biomimética 

Sinapse artificial (cérebro), reconhecimento de emoções, chip 
neuromórfico 

4. Impressão & Materiais                  
 

Impressão 3D (comida, objetos grandes, vidros), impressão 4D,  

5. Eletrônica e computação Nano-LEDs, nanofios, spintrônica, optoeletrônica 

6. Quebra dos Limites dos 
Recursos 

Bioplástico, captura C, dessalinização, eng. do clima 

7. Biomedicina Ensaio de susceptibilidade à antibióticos, bioimpressão de partes 
humanas, controle da expressão gênica, vacinas genômicas 

8. Energia Fotossíntese artificial, bioluminescência, célula de combustível 
microbiana 



Global Value Networks 
(GVNs) 

Fonte: European Commission, 2019. 

Rede para criar valor para promessa de demanda globais. Que podem 
ser uma necessidade para toda a humanidade 



 
 
 
 
 
Há riscos na colaboração para a inovação.  
Contudo estamos assistindo de forma inédita durante esta 
pandemia colaboração na P&D , coordenadas em âmbito 
internacional para soluções na área saúde 
 
A velocidade desta colaboração contraria a tendência 
internacional do aumento do isolamento e  
passa ser um tópico social agora e no futuro 

Fonte: Global Innovation Index, 2020  

 

                CONCLUSÃO 
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