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RESUMO
O relatório de indicadores proposto através dos projetos de inovação do PEIFCE referente ao
ano de 2017 está divido em três linhas: tecnologia, mercado e proteções. Todas as informações
contidas e consolidas no relatório de indicadores advém de dados dos planos de trabalho dos
projetos de inovação em desenvolvimento no ano de 2017 do PEIFCE.
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1. INTRODUÇÃO

O Polo EMBRAPII de Inovação IFCE foi criado através do Decreto Nº 1.291 de 30 de
dezembro de 2013, tendo autorizado seu funcionamento pela Portaria do MEC Nº 819, de 13
de agosto de 2015 e inserido na estrutura organizacional do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará –IFCE através da Portaria Nº 781/GR de 20 de novembro de
2015.
A EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) é uma
organização Social qualificada pelo Poder Público Federal criada para promover o
desenvolvimento da inovação na indústria nacional, através do fortalecimento de sua
colaboração com institutos de pesquisa e universidades.
A experiência acumulada pelo IFCE nos últimos anos que trabalha com empresas
privadas desde de 2002 permitiu um conjunto de ações que resultou no credenciamento, por
meio da chamada pública EMBRAPII 02/2014, como Polo EMBRAPII de Inovação IFCE.
O Polo EMBRAPII de Inovação IFCE está credenciado para atuar nas áreas de
competência de Sistemas Embarcados e Mobilidade Digital, permitindo que empresas do setor
industrial possam desenvolver projetos de produtos e/ou processos inovadores.
A principal razão para criar um relatório de indicadores é apoiar o processo de
organização das ideias dos pesquisadores do Polo EMBRAPII de Inovação IFCE, além das
empresas e a própria gestão à frente do PEIFCE.
Isso envolve descobrir quais as áreas de competência do PEIFCE, nível de prontidão
tecnológica das tecnologias dos projetos, o tipo de inovação dos projetos, o número de empresas
contratadas nos projetos de inovação e os portes, setores industriais e mercado de atuação das
empresas parceiras, e diante destas informações se consiga ter um relatório de indicadores dos
projetos em tecnologia, mercado e proteções, contribuindo para o aperfeiçoamento do trabalho
da gestão de prospecção do Polo EMBRAPII de Inovação IFCE.
Portanto, o produto é o relatório de indicadores dos projetos de inovação do PEIFCE em
2017, que visualmente é uma ferramenta de gestão para o PEIFCE.
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2. METODOLOGIA
O passo inicial deste trabalho foi ler o plano de ação do IFCE para a implantação do
Polo de inovação EMBRAPII. Após a leitura e compreensão, foi realizado a consulta de todos
os planos de trabalho dos 23 (vinte e três) projetos de inovação assinados no ano de 2017.
Dentro dos planos de trabalho foi realizado uma leitura de todo o conteúdo descrito no escopo
e originalidade do projeto buscando encontrar quais tecnologias e os tipos de inovação que
estavam sendo realizados em cada projeto, no caso do tipo de inovação se era: organizacional,
de infraestrutura, de processo ou de produto. A análise de qual tecnologia e o tipo de inovação,
que estava sendo utilizada em projeto dos 23 (vinte e três) assinados em 2017, foi realizada com
a ajuda da equipe técnica de professores do PEIFCE.
Além do escopo e da originalidade, buscou-se encontrar nos planos de trabalho do
PEIFCE quais as proteções que poderiam surgir ao finalizar cada projeto, uma vez que nenhum
havia sido finalizado em 2017 e para realizar os estudos de indicadores foram utilizados os
planos de trabalho dos projetos de inovação assinados em 2017, os quais continham
informações sobre: área de competência e o Technology Readiness Level (TRL), quem em
português também pode ser chamada de nível de prontidão tecnológica, de cada projeto.
A análise dos indicadores de setores industriais, mercado de atuação, porte das empresas
e estados de origem da empresa foram realizados em busca na internet no site da Receita da
Fazenda, o qual se encontra o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de cada empresa.
Para conseguir os setores industriais das empresas foi observado no Cartão CNPJ a atividade
econômica principal e ao clicar em capital social pode-se analisar o porte da empresa através
do faturamento da empresa, o qual Pequena Empresa menor ou igual a R$ 16 milhões de
faturamento bruto anual, Média Empresa maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90
milhões e Grande Empresa acima de R$ 90 milhões (Site OBJ, 2018).
A metodologia utilizada para chegar ao relatório de indicadores deste trabalho foi
baseada nos planos de trabalhos dos projetos assinados em 2017. Após um estudo minucioso
junto com a equipe de Professores do PEIFCE foram analisadas quais as principais proteções
que iriam resultar cada projeto, bem como os mercados em que cada empresa atuava,
informação retirada do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Foi visto também o
descritivo completo do plano de trabalho de cada um dos projetos para entender as principais
tecnologias que estavam sendo abordadas nos projetos, tais como: automação comercial,
automação industrial, Big DATA, computação cognitiva, computação em nuvem,
desenvolvimento de aplicativos móveis, desenvolvimento de Firmware, desenvolvimento de
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Hardware, desenvolvimento de sensores, desenvolvimento de Software, eficiência energética,
internet das coisas, visão computacional e realidade virtual e aumentada.
Registre-se que a definição do objeto de estudo desta pesquisa foi resultado de
identificação de uma organização social, a EMBRAPII que apresenta grande potencial de gerar
conhecimento e tecnologia em suas áreas de atuações, e está sujeita a decisões e escolhas
complexas na gestão da tecnologia, devido ao porte e à diversidade de suas áreas. Além
naturalmente, do PEIFCE, visto como um Polo de grande potencial, o qual atualmente me
encontro em uma área estratégica, a coordenação de prospecção do PEIFCE e a possibilidade
de acesso a informações e dados qualitativos e quantitativos relevantes para a definição do
objeto de estudo foram primordiais.
Os estudos qualitativos e quantitativos dos projetos de inovação foram realizados
respeitando em todo o caso o sigilo e a confidencialidade das propostas de trabalho.

3. DESENVOLVIMENTO
Atingir uma meta, sem contar com o monitoramento de indicadores de gestão, pode ser
considerado sorte. É como uma aposta: algumas vezes você ganha, outras você perde. E com
certeza não é isso que o PEIFCE deseja pro futuro. Por isso foi necessário gerar um relatório
de indicadores referentes aos projetos de inovação desenvolvidos no âmbito do PEIFCE em
2017. O relatório satisfaz algumas das metas e ações anuais os quais a EMBRAPII nacional
avalia suas unidades.
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4. RESULTADOS
O relatório de indicadores proposto através dos projetos de inovação do PEIFCE
referente ao ano de 2017 que está conforme Figura 1. O relatório de indicadores da Figura 1
está divido em três linhas: tecnologia, mercado e proteções. Todas as informações contidas e
consolidas no relatório de indicadores advém de dados dos planos de trabalho dos projetos de
inovação em desenvolvimento no ano de 2017 do PEIFCE.
Figura 1: Relatório de Indicadores dos projetos de inovação 2017 – Polo EMBRAPII-IFCE.

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2018.
A primeira linha aborda as tecnologias que estão nos projetos de inovação do PEIFCE
em 2017. Já́ a segunda linha, traz os principais mercados os quais as empresas estão inseridas
de acordo com o seu CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) primário. A
grande maioria das empresas encontram-se no setor de Eletroeletrônica/Informática. A terceira
linha abrange as proteções com possíveis propriedades intelectuais dos resultados esperados
dos projetos do PEIFCE, que em sua grande maioria são de registro de software, patente de
invenção e uma minoria como modelo de utilidade. Os pontos que interligam as linhas se
referem as ligações que cada projeto de inovação tem com as tecnologias, mercados e proteções.
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Portanto, uma tecnologia está ligada a determinado mercado, que poderá gerar uma
propriedade intelectual, gerando assim fluxo de caixa para a Empresa e aumentando o poder de
inovação e a competitividade daquele determinado setor.

5. CONCLUSÕES
A geração de um relatório de indicadores dos projetos de inovação desenvolvidos no
Polo de Inovação do IFCE - PEIFCE no ano de 2017, o qual conseguisse mostrar com detalhes
a ligação entre tecnologias, mercados e possíveis proteções dos projetos assinados em 2017.
Este produto gerado conseguiu demonstrar ao Polo o grande número de mercados e tecnologias
que estavam sendo utilizadas pelo PEIFCE no ano de 2017.
Os estudos sobre a EMBRAPII e o Polo EMBRAPII de Inovação IFCE se mostraram
necessários, uma vez que ainda havia poucos trabalhos, artigos sobre o tema de investimentos
em inovação, algo que é tratado como prioridade na maioria dos governos do mundo.
Conseguiu-se analisar a execução de projetos de inovação de forma qualitativa e quantitativa,
e ainda apresentar indicadores que ajudam na visualização do PEIFCE.
O levantamento de informações e dados dos planos de trabalho dos projetos de inovação
do PEIFCE possibilitou a compreensão dos projetos de inovação da unidade de
desenvolvimento tecnológico e sua vinculação a características da instituição a que está
subordinada, a EMBRAPII. Este levantamento também revelou um relevante sistema de
prospecção dos projetos de inovação do PEIFCE e seu desdobramento para estudos de futuros
sendo implementado através de um Roadmap para a inovação e aplicação de recursos.
Constatou-se que a aplicação do relatório de indicadores possibilitou a visualização
integrada das áreas de atuação, mercados e possíveis proteções. Esta iniciativa irá fortalecer o
processo de monitoramento do que está acontecendo nos projetos de inovação do Polo ao
facilitar o acesso as essas informações, que são pertinentes aos projetos de inovação, além de
promover a integração multifuncional das áreas de atuação do PEIFCE que melhora o
desenvolvimento de futuros planos de trabalho.
O estudo também permitiu à equipe do PEIFCE o ganho de conhecimentos e
competências nas suas áreas de atuação, uma vez que eles puderam ter acesso a todos os
indicadores gerados com este trabalho. A aplicação do relatório de indicadores proporcionou o
aprendizado do grupo, ajudando os seus membros a identificar novas tecnologias para o
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PEIFCE de forma sistematizada e criando competência para a aplicação contínua do relatório
de indicadores nos próximos anos.
Em termos quantitativos, é possível observar a positividade dos resultados pelo sucesso
alcançado no período de três anos, de 2015 a 2017, o número de projetos desenvolvidos –
sempre em parceria com empresas, que atuam em diversos segmentos – aumentou 133% no
ano, em comparação a 2016. Em valores de projetos, o crescimento no período foi de 43%. A
EMBRAPII avançou em sua missão e, após ser institucionalizada, abriu Chamadas Públicas
para selecionar no final de 2017 mais 4 polos e 5 unidades. Assim, no final de 2017, a
EMBRAPII financiou 369 projetos de inovação desenvolvidos em todo o país, num total de R$
600 milhões. Já o PEIFCE até o mês de novembro de 2018 já alcançava a marca de 43 (quarenta
e três) projetos de inovação em parcerias com empresas.
Portanto, a aplicação do relatório de indicadores dos projetos de inovação do PEIFCE
contribui na definição e visualização dos projetos que estavam sendo desenvolvidos. Além
disso, há uma maior clareza na trajetória do projeto de inovação desenvolvido ou pretendido, o
que tende a contribuir na interpretação dos conteúdos pesquisados e na percepção daqueles
ainda não explorados. Outro fator que está sujeito a vantagens advindas da realização do
relatório de indicadores é a melhoria na comunicação entre as equipes envolvidas,
fundamentalmente, entre os pesquisadores, empresas e a gestão do PEIFCE.
Por fim, o grande número de projetos assinados no ano de 2017 trouxe a preocupação
e, portanto, tornou-se extremamente relevante ter um relatório de indicadores desses projetos
de inovação todos os anos para que possa entender e visualizar de forma clara as áreas de
atuação do PEIFCE, as tecnologias envolvidas nos projetos, o nível de prontidão tecnológica
dos projetos, os tipos de inovações, os setores de atividades das empresas, os portes das
empresas, os mercados de atuação dessas empresas e as potenciais proteções gerados através
destes projetos de inovação de 2017.
Como perspectiva de trabalhos futuros, vale destacar que há ainda a necessidade de
sistematizar todo o processo para que ele ocorra continuamente ao longo dos anos de atuação
do PEIFCE. Observa-se também que a equipe responsável por analisar as tendências de
mercado e demandas de inovação se beneficiam diretamente dos resultados apresentados neste
trabalho, entretanto, há uma lacuna a ser preenchida que vise à construção de um mapa de rotas
tecnológicas de atuação e investimentos. Esta perspectiva tem a intenção de criar um Roadmap
que poderá mapear as competências tecnológicas abordadas neste estudo: Sistemas embarcados
e Mobilidade digital.
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7. ANEXOS

Figura 2 – Foto do Produto PROFNIT

Legenda: Na foto está o aluno Lucas Queiroz Wagner, autor do Relatório de Indicadores dos
projetos de inovação do PEIFCE em 2017.
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Figura 3 - Foto do produto do PROFNIT em uma Feira do Governo

Legenda: Produto foi apresentado na feira do conhecimento, assim foi visualizado por todo o
ecossistema inovador do estado que conta com: governo, empresas e universidades.

