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RESUMO
Cada vez mais o desenvolvimento econômico dos países está apoiado na inovação baseada no
desenvolvimento científico e tecnológico. O objetivo desta pesquisa pautou-se em avaliar
iniciativas de implementação da rede de inovação Mato Grosso e propor uma nova estruturação,
por meio de revisão bibliográfica e documental sobre redes de inovação no país, no período de
2006 a 2019, avaliação das iniciativas de implementação da rede de inovação Mato Grosso
(INOVA MT), através de pesquisas documentais, reuniões com atores do ecossistema de
inovação e aplicação de questionários. A partir da análise dos dados refinados constatou-se as
diferentes modelagens de redes de inovação pelo país, onde a maior concentração está nas
regiões Sudeste, Sul e Norte do Brasil. Além dos principais desafios enfrentados na
implementação da rede de Mato Grosso, como baixa articulação entre as instituições, falta de
gestão, falta de cultura de inovação, ausência de recursos e falta de políticas públicas. O Brasil
possui redes formalizadas que vem alcançando resultados satisfatórios de trabalhos
colaborativos, para promoção da inovação em determinadas regiões, como a Rede Inova São
Paulo, a Rede Catarinense de Inovação e a Rede Mineira de Inovação. Após análise
retrospectiva das iniciativas de implementação da rede INOVA MT e a percepção dos atores,
empreendedores e pesquisadores em relação a rede, essa pesquisa buscou estruturar um modelo
de cooperação interorganizacional do tipo rede horizontal induzida, por uma central de
coordenação, mediante a constituição de uma associação, sem fins econômicos, visando
promover a sinergia entre os atores da rede.
Palavras-chave: Tecnologia. Universidade. Empresa. Governo. Interação.

ABSTRACT
The economic development of countries is increasingly supported by innovation based on
scientific and technological development. The objective of this research was to evaluate
initiatives to implement the Mato Grosso innovation network and to propose a new structure,
through a bibliographic and documentary review of innovation networks in the country, from
2006 to 2019, evaluation of implementation initiatives the Mato Grosso innovation network
(INOVA MT), through documentary research, meetings with actors in the innovation
ecosystem and the application of questionnaires. From the analysis of the refined data, it was
verified the different models of innovation networks across the country, where the greatest
concentration is in the Southeast, South and North regions of Brazil. In addition to the main
challenges faced in the implementation of the Mato Grosso network, such as low articulation
between institutions, lack of management, lack of a culture of innovation, lack of resources and
lack of public policies. Brazil has formalized networks that have been achieving satisfactory
results of collaborative work to promote innovation in certain regions, such as the Inova São
Paulo Network, the Santa Catarina Innovation Network and the Minas Gerais Innovation
Network. After a retrospective analysis of the INOVA MT network implementation initiatives
and the perception of the actors, entrepreneurs and researchers in relation to the network, this
research sought to structure a model of interorganizational cooperation of the horizontal
network type induced by a coordination center, through the constitution of an association, with
no economic ends, aiming to promote synergy between the actors of the network.

Keywords: Technology. University. Company. Government. Interaction.
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1 INTRODUÇÃO
Cada vez mais o desenvolvimento econômico dos países está apoiado na inovação
baseada no desenvolvimento científico e tecnológico. Em razão disso vários países, como
os Estados Unidos e China, têm colocado a inovação como eixo central de suas estratégias
de retomada do crescimento após a crise de 2008 (BRASIL, 2016).
As políticas de ciência, tecnologia e inovação no país precisam dessa centralidade,
sendo uma das estratégias a consolidação dos Sistemas Nacionais e Estaduais de Ciência,
Tecnologia e Inovação, onde os atores envolvidos têm competência no sentido amplo de
promover o desenvolvimento científico e tecnológico mediante institucionalidades e
infraestruturas específicas (BRASIL, 2016).
Uma segunda estratégia e não menos importante é implantação de redes
cooperativas para inovação tecnológica, visando fomentar o diálogo entre governos
estadual e municipal, iniciativa privada e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs),
conforme destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), no Livro Azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento Sustentável, publicado em 2010, que indica a necessidade das
redes para o aumento da concorrência (BRASIL, 2010).
No Brasil nos últimos 10 anos intensificou-se o acesso a ciência, tecnologia e
inovação, por meio de políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento
tecnológico do país, mas ainda precisa dessa prioridade para acelerar esse desenvolvimento.
Nesse cenário, o MCTIC publicou os dispêndios nacional em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) no ano de 2016 foram de 79 bilhões, sendo 56% público e 44%
privado e o Estado de Mato Grosso 70,8 milhões (BRASIL, 2018). A P&D é um dos
principais indicadores de inovação no país, sendo que em países desenvolvidos o percentual
privado é muito maior.
Os dados das redes globais de inovação e interações universidade-empresa
destacaram perfil contrastante associado aos países como Brasil, Estônia e Dinamarca, que
foi marcado por fraca atividade inovadora, falta de interações com universidades locais e
estrangeiras, ausência de atividades de P&D (BRITTO et al., 2015).
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A temática sobre interações universidade-empresa recorrentes na literatura é um
grande desafio para o país. O papel da universidade de depositar patente pode ser
complementar ao da empresa de estar no mercado, mas ambos não interagem
(FLORÊNCIO et al. 2018)
As principais limitações no que diz respeito às interações são fatores como falta de
confiança, cultura organizacional e fatores externos como os econômicos, são os problemas
mais relevantes que dificultam as iniciativas de inovação no Brasil e estão relacionados
com a falta de financiamento de projetos existentes, altos custos de inovação e falta de
fundos para financiar novos projetos de inovação (MELO et al., 2015).
Diante das limitações, uma alternativa é a inovação aberta que permite que
organizações de qualquer tamanho possam concorrer uma com as outras, essa expectativa
surge da formação de redes de conhecimento que possibilita o compartilhamento de
informação e recursos (FRANÇA et al., 2019).
O novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação ressalta que são instrumentos
de estímulos à inovação nas empresas a implantação de redes cooperativas para inovação
tecnológica, conforme a Lei nº 13.243 de 2016 (BRASIL, 2016).
Atualmente existe diversos tipos de redes atuantes no país, sendo que a maior
concentração está nas regiões Sudeste, Sul e Norte do Brasil, seguidas por Nordeste e
Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste o estado de Mato Grosso é o único que ainda não
possui uma rede de inovação formalizada, apesar das iniciativas de incentivo à inovação no
Estado.
Mato Grosso, tem como sua maior força econômica o agronegócio, no entanto, esse
modelo de oferta de commodities já exige a busca de novas alternativas. Percebe-se então
a necessidade de diversificação da produção, criando e fortalecendo ambientes para geração
de negócios inovadores e sustentáveis, que agreguem valor às commodities e contribuem
para o aumento da competitividade.
Nesse contexto, quais os principais entraves impactam na inexistência de uma Rede
de Inovação implementada no Estado de Mato Grosso?
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O Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SECITECI) coordena o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação
(SECTI) o qual já promoveu iniciativas de implementar a Rede de Inovação Mato Grosso
(INOVA MT) desde 2006 juntamente com as Incubadoras de Empresas. No entanto, a
atuação da INOVA MT se deu até o ano de 2010, mas ainda sem a formalização dessa rede.
1.1

Objetivos
O objetivo deste projeto foi avaliar iniciativas de implementação da rede de

inovação Mato Grosso e propor uma nova estruturação.
Objetivos específicos:
I. Realizar uma pesquisa bibliográfica e documental sobre redes de inovação no período de
2006 a 2019;
II. Realizar uma pesquisa documental para análise retrospectiva das iniciativas de
implementação da rede de inovação de Mato Grosso no período de 2006 a 2019;
III. Reunir os principais players que idealizaram a rede em 2006;
IV. Realizar levantamento de dados do ecossistema de inovação de Mato Grosso:
Ambientes de inovação; Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs); Startups; Institutos de
Ciência e Tecnologia (ICTs); Centros de Pesquisas; Empresas de base tecnológica;
Comunidades do ecossistema;
V. Realizar um Workshop com os principais players da rede;
VI. Elaborar uma nova proposta de estruturação da rede de inovação de Mato Grosso.
VII. Registrar a marca da Rede de Inovação de Mato Grosso junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI);

1.2

Estrutura do Trabalho
Este projeto está estruturado por seções: a 1a seção, introdução, na seção 2, revisão

de literatura, procedimentos metodológicos na seção 3, resultados e discussões na seção 4,
considerações finais na seção 5 e na seção 6, referências.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1

A inovação
A inovação pode ser definida sinteticamente como um processo criativo,

transformador, como melhoramento de um processo de produção, introdução ou mudança
de um novo produto, sendo que inovação é a invenção que chega no mercado.
Segundo Fedrizzi, Roldan, Lenz e Hansen (2008) a inovação é um conjunto de
melhorias na tecnologia e nos métodos ou maneiras de fazer as coisas.
Conforme os estudos de Schumpeter (1997), são cinco os tipos básicos de inovação:
a) desenvolvimento de um novo produto, ou de uma nova tecnologia de um bem já
existente; b) desenvolvimento de um método de produção, ou de uma nova logística
comercial; c) desenvolvimento de um novo mercado; d) desenvolvimento de novas fontes
de suprimento das matérias-primas ou produtos semi-industrializados; e) desenvolvimento
de uma nova organização industrial, como a criação ou a fragmentação de uma posição de
monopólio.
O Manual de Oslo - OCDE (1997), além da introdução das inovações nãotecnológicas, marketing e organizacional, abriu a aplicabilidade do conceito de inovação
para as empresas de serviço, não só para as manufaturas, mas todos os setores da economia,
são passíveis de introduzir inovações no mercado, com relevantes repercussões econômicas
e de desenvolvimento.
O mercado atual enfrenta desafios de falta de recursos e investimentos para os
processos de inovação dos empreendimentos. Para essas limitações aumentam as vantagens
de compartilhar fornecedores, consumidores e institutos de pesquisas, visando a redução de
custos nesse processo.
Esse relacionamento com ambiente externo é denominado inovação aberta, que é
uma proposta para criação de valor organizacional, em que as empresas se apoiam
(FRANÇA et al., 2019).
O processo de inovação aberta passa por vários estágios desde a pesquisa e
desenvolvimento interno na empresa até a fase de colaboração com atores externos,
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compartilhando riscos tecnológicos e acelerando o processo inovativo do novo produto ou
processo.
As redes de inovação praticam inovação aberta, pois atuam compartilhando
informações e experiências para alcançar resultados satisfatórios aos seus colaboradores e
associados.

2.2

Abordagens sobre os arranjos organizacionais
O surgimento e criação de redes intensificou-se nos últimos anos, elas surgem com

propósito de atuação conjunta das organizações, com foco em realizar atividades
inovadoras e promover troca de informações, experiências e interações.
A literatura apresenta diferentes formas de entender os arranjos organizacionais e
os ganhos resultantes das relações colaborativas, usando termos como alianças, parcerias,
redes, cluster ou joint ventures (FIORAVANTI; MACAU, 2016).
As alianças, parcerias e as joint ventures são redes formalizadas por meio de termos
contratuais, que estabelecerão regras de condutas entre os autores e não existe a necessidade
de proximidade geográfica. (BALESTRIN, VARGAS E FAYARD 2005).
Segundo Pellegrin et al. (2007) redes de inovação é um modelo interorganizacional
heterogêneo, cujos atores interagem em forma de rede, por meio de ações coletivas voltadas
à inovação, mediados por um contexto institucional composto por elementos próprios da
região e dos setores econômicos envolvidos. As redes de inovação envolvem a atuação e
interação de pessoas, de ideias e de organizações, para criar novos produtos, processos e
estruturas organizacionais viáveis tecnologicamente e comercialmente (CASTRO et al.,
2018).
É possível afirmar que existe múltiplas definições sobre redes, pois existe diferentes
tipos de redes na atual economia. Na busca de definições, as redes podem ser divididas em
verticais e horizontais. Segundo Balestrin, Vargas e Fayard (2005):
o
caracterizadas por estabelecerem uma maior proximidade da empresa com o cliente, como
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as grandes redes de distribuição integradas. A relação predominante é semelhante à de
matriz e filial, onde há pouca autonomia jurídica e de gestão.
s: este tipo de rede possui o modelo de cooperação
interorganizacional, com grande heterogeneidade de formas, que são constituídas por
empresas independentes, mas que coordenam certas atividades conjuntamente, com
objetivos de criar novos mercados, reduzir riscos em pesquisas e desenvolvimento de novos
produtos, acesso à informação e tecnologias, entre outros.
As redes horizontais poderão ser induzidas por uma iniciativa de Governo, uma
iniciativa de um movimento articulado entre firmas, que tenham alguns objetivos comuns,
ou ainda uma combinação de ambos (PELLEGRIN et. al., 2007).
Considera-se cluster uma localização geográfica com desempenho econômico
diferenciado e determinado por um ambiente institucional, onde ocorre grande parte das
operações produtivas de uma organização, atraindo empresários, pesquisadores e governos
com políticas e investimentos focados nos arranjos produtivos locais (INHAN et al., 2013).
As empresas em clusters podem ter vantagens competitivas e melhor desempenho
inovador, principalmente quando existe uma relação com parques e universidades
científicas (BITTENCOURT et al., 2018).
Esses arranjos organizacionais surgem quando empreendedores se reúnem para
obter entendimento do sentido da cooperação e discutem as possibilidades de ações
conjuntas, percebe-se grandes níveis de participação e comprometimento neste período,
embora haja pouca troca de informações estratégicas dado o baixo nível de confiança
interpessoal (WEGNER; BORTOLASO; ZONATTO, 2016).
Segundo Fioravanti e Macau (2016) a credibilidade entre as organizações é um fator
que pode atuar facilitando ou restringindo a transferência do conhecimento nesses arranjos.
Em relação a conteúdos, existem redes científicas estruturadas para realização de
pesquisas de forma conjunta, como exemplo a Rede Centro-Oeste de Pós-Graduação,
Pesquisa e Inovação (Pró Centro-Oeste), que congrega Instituições de ensino e pesquisa
dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal (BRASÍLIA,
2020).
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Segundo a classificação de Hamalainen e Schienstock (2000), as redes podem
ser diferenciadas de acordo com alguns aspectos: escopos geográficos, como redes locais,
regionais, nacionais ou internacionais; duração dos objetivos e projetos; tipos de
formalidade das relações; comunicação, podendo haver redes sociais e redes virtuais; grau
de abertura; centralidade; estabilidade.
As redes são geralmente caracterizadas por estreita interdependência e relacionamentos
de alta confiança entre os membros, ambos fatores que contribuem para a estabilidade delas,
portanto, as redes podem ser estáveis ou mutáveis (HAMALAINEN; SCHIENSTOCK, 2000).

2.3

Tipos de interações
Segundo o Manual de Oslo - OCDE (1997), as interações podem relacionar-se a

qualquer um dos quatro tipos de inovação: produto, de processo, de marketing e
organizacional. Cada interação conecta a empresa inovadora a outros atores no sistema de
inovação: laboratórios governamentais, universidades, departamentos de políticas,
reguladores, concorrentes, fornecedores e consumidores. O manual de Oslo cita três tipos
de interações ou fluxos de conhecimentos e de tecnologias para empresas:
i) fontes de informação abertas, que não envolvem compras de conhecimento e de
tecnologia nem interação com a fonte, como exemplo: filiação a associações de comércio,
participação em conferências, assinaturas de jornais;
ii) compras ou aquisição de conhecimentos e tecnologia, como: know-how, patentes,
licenças, marcas registradas e softwares.
iii) inovação cooperativa, envolve a participação ativa em projetos de inovação com a
participação de outras organizações, que podem ser outras empresas ou instituições não
comerciais.
Em especial a inovação cooperativa permite que as empresas tenham acesso ao
conhecimento e à tecnologia que elas não estariam aptas a utilizar sozinhas, existindo um
grande potencial para sinergias na cooperação, pois os parceiros aprendem uns com os
outros, podendo também compreender como colaboração horizontal, em que as empresas
trabalham em conjunto com outras empresas ou com instituições públicas de pesquisa
(OCDE, 1997).
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Um exemplo de interação entre consumidores, fornecedores e uma universidade, foi
praticado no desenvolvimento do projeto Fiat Mio, agrupados em aquisição e licenciamento
de tecnologia, colaboração em P&D e colaboração em gestão de P&D, sendo que, essas
práticas possibilitaram ganhos para o produto final, especialmente no desenvolvimento de
novos componentes e de tecnologias, algumas inéditas para a indústria automotiva
(BUENO; BALESTRIN, 2012).
A proximidade geográfica é um fator significativo para as interações como
observado no trabalho de Tatsch, Ruffoni e Botelho (2016) sobre redes do sistema de saúde
também na região sul do país.
Segundo Colet e Mozzato (2018) essas relações de colaboração facilitam a
aprendizagem interorganizacionais e a criação de novos conhecimentos, produzindo
inovações e novas soluções principalmente para as micro e pequenas empresas. Nesse
sentido, a cooperação com fontes externas assume um papel de destaque, pois tem a
possibilidade de integrar os atores ofertantes e demandantes de inovação (COSTA;
PORTO, 2014).
Os estudos de Barboza, Fonseca e Ramalheiro (2017) corrobora que atuação em
rede de agentes de políticas públicas pode contribuir fortemente para a quebra de barreiras
e resistências para a geração de inovações pelas micro e pequenas empresas tanto
tradicionais quanto tecnológica.
A cultura organizacional é uma das limitações das interações, como observado na
pesquisa sobre as redes de inovação colaborativas dos projetos contemplados pelos Fundos
Setoriais de biotecnologia e energia, onde demonstraram que a maior parte dos recursos
foram aplicados no desenvolvimento da infraestrutura científica no país e não para gerar
inovação (RIBEIRO; PORTO, 2015).

2.4

Tipos de Redes
O estudo recente de Gaspar (2017) sobre o mapeamento das redes de colaboração

do Brasil, apontou 32 organizações identificadas e atuantes no país. A maior concentração
das redes está nas regiões Sudeste, Sul e Norte do Brasil, seguidas por Nordeste e CentroOeste.
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As redes colaborativas possuem focos de atuação, entre elas: Inovação e tecnologia;
Habitats de inovação; Núcleos de inovação tecnológicas e Propriedade Intelectual
(GASPAR, 2017).
A região Sudeste concentra o maior número de redes colaborativas do país, como
exemplo a Rede Inova São Paulo que foi criada com o intuito de fomentar o relacionamento
colaborativo entre os NITs, visando potencializar atividades de parceria, transferência de
tecnologia e licenciamento, e catalisar a interação entre ICT e empresa com o objetivo de
alavancar negócios (INOVA SÃO PAULO, 2019).
Uma iniciativa pioneira no país foi a Rede Mineira de Inovação RMI (2020), com
mais de 20 de anos de existência, desde sua criação, a RMI mantém inabalável seu objetivo
central de integrar a pesquisa, a tecnologia e a inovação para que, juntas, propiciem
negócios competitivos e, consequentemente, o fortalecimento de seus associados,
atualmente conta com 24 incubadoras, 3 parques tecnológicos, 1 centro de pesquisa
aplicada sem fins lucrativos e uma instituição do setor privado.
Fundada em 2015 a Rede de Inovação e Empreendedorismo da Amazônia (RAMI),
uma associação civil de caráter técnico-científico e acadêmico, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, tem como objetivo promover o intercâmbio de conhecimentos
e a articulação entre Incubadoras, Polos e Parques Tecnológicos de empresas, visando o
desenvolvimento

sustentável

da

Região

Norte

(REDE

DE

INOVAÇÃO

E

EMPREENDEDORISMO DA AMAZÔNIA, 2020).
No Nordeste brasileiro evidenciamos a Rede de Incubadoras de Empresas do Ceará,
que visa promover o desenvolvimento integrado entre empresas inovadoras, por meio das
incubadoras de empresas em operação e de outras incubadoras, parques tecnológicos e
programas de incubação, atuando em prol do desenvolvimento social e econômico do
Estado (REDE DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DO CEARÁ, 2020).
Outra iniciativa é a Rede NIT-NE, uma Rede de Propriedade Intelectual e de
Transferência de Tecnologia centrada em ciência, tecnologia e inovação, com objetivo de
atuar como mecanismo de integração dos NIT e das ICT da região Nordeste, adotando como
premissa reduzir a exclusão e aumentar a sustentabilidade dos processos inovativos e de
transferência de tecnologia na região (RUSSO et al., 2017).
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Já no sul do país destaca a Rede Catarinense de Inovação RECEPETI (2020) uma
associação civil sem fins econômicos, com personalidade jurídica de direito privado, que
atua para promover a educação, o desenvolvimento econômico, social, científico e
tecnológico, além do empreendedorismo inovador no Estado de Santa Catarina, tem com
finalidade reunir entidades públicas e privadas com interesses comuns ao propósito e
proporcionar integração com incubadoras, parques tecnológicos, distritos de inovação,
núcleos de inovação tecnológica e outros atores.
Conforme Flores (2015) no litoral norte do Rio Grande do Sul desenvolveu o arranjo
políticas públicas do estado, onde se formaram dois arranjos com organização distinta: os
alambiques, com a produção de cachaça, e as fábricas de doces, com os derivados da cana.
Na região Centro-Oeste o estado de Mato Grosso é o único que ainda não possui
uma rede de inovação formalizada, apesar das iniciativas de incentivo à inovação no Estado.
Já o estado vizinho possui a Rede Sul-Mato-Grossense de Inovação, que tem como
atividade principal promover ações visando a integração, ampliação e o desenvolvimento
do ecossistema de empreendedorismo inovador em Mato Grosso do Sul, conectando os
principais agentes inovadores do estado (REDE SUL-MATO-GROSSENSE DE
INOVAÇÃO, 2020)
A Rede Goiana de Inovação (RGI) foi criada em 2005, com o objetivo de integrar
e apoiar as incubadoras de empresas goianas, tendo como principais instituições
mantenedoras a Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis (FUNTEC) e o Sistema
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-GO) (PEREIRA, 2018).
Estudos recentes trazem exemplos de formação de redes e resultados satisfatórios
quando existe colaborações entre os atores. Bonfim, Gonçalves e Segatto (2018) destaca a
formação da Rede de Inovação da Fiocruz do Paraná que se deu em 1999, quando
estabeleceram uma parceria entre a Fundação do Instituto de Biologia Molecular do Paraná
(IBMP), o Governo do Paraná por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (SETI), o Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) e a Fiocruz Fundação
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Outros arranjos que têm se formado são os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs)
como da Universidade Estadual de Maringá, que busca parcerias junto a universidades,
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instituições de desenvolvimento tecnológico, associações comerciais, agências de fomento
e entidades locais, visando trabalhar colaborativamente (SARTORI; SPINOSA; NOGAS,
2017)
Com o mesmo propósito o NIT da Universidade Federal de Sergipe vem integrando
as ações de apoio à geração de conhecimentos, propriedade intelectual e transferência de
tecnologias. (SANTOS; SILVA, 2017)
Em Mato Grosso contamos com três NITs desenvolvendo atividades de promoção
de transferência e licenciamento das criações desenvolvidas pela Universidade Federal do
Mato Grosso (UFMT), Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e Instituto
Federal de Mato Grosso (IFMT).
No setor privado também vem se formando arranjos, um exemplo de rede privada
do setor supermercadista da região noroeste do Rio Grande do Sul, onde as empresas
associadas à rede de cooperação, apresentaram melhores relações com os fornecedores,
redução de custos logísticos, parceria nas estratégias de marketing, entre outros benefícios,
o que impacta positivamente no desempenho, levando vantagens competitivas em relação
às empresas não associadas às redes (CENTENARO; LAIMER, 2017).
Ainda no Rio Grande do Sul, Wegner, Bortolaso e Zonatto (2016) destacam a Rede
de pequenas empresas como Farmácias; Lojas de Materiais de Construção e Loja de Tintas,
para desenvolvimento de ações conjuntas como: negociações com fornecedores; marketing;
busca de parcerias.
Em relação as redes temáticas, surgiu a Rede da Petrobras de Integração Ciência e
Tecnologia-Indústria no Processo Produtivo Nacional (RICT), com atuação em geração de
tecnologias e soluções de engenharia inovadoras para dar suporte a empresas locais e
promover a capacitação de recursos humanos (RAMOS; FERREIRA, 2017).
Outro exemplo, a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) que tem como
objetivo integrar hospitais de ensino de Instituições Federais, por meio da existência de uma
plataforma de colaboração para pesquisa e educação (BASILE; AMATE; LÓPEZ, 2016).
Uma iniciativa de servidores públicos, a rede InovaGov começou a se estruturar no
fim de 2015 pela interação entre servidores dos três poderes da União. A InovaGov é
formada por organizações do setor público, do setor privado, da sociedade civil e do setor
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acadêmico interessadas em inovação no setor público e em promover o intercâmbio de
conhecimentos e experiências, na identificação de boas práticas e no auxílio mútuo para
solução de problemas (BRASÍLIA, 2017).
As parcerias dessas redes geralmente ocorrem junto a universidades, instituições de
desenvolvimento tecnológico, associações comerciais, agências de fomento e entidades
locais (SARTORI; SPINOSA; NOGAS, 2017).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este projeto refere-se a uma pesquisa exploratória descritiva, sendo a fase inicial
constituída de revisão bibliográfica e documental sobre redes de inovação no país, no
período de 2006 a 2019.
A pesquisa foi realizada utilizando palavras-chave e operador booleano:
nas bases de dados de periódicos da Capes: Web of Science,
retornando 26.598 documentos, aplicando os filtros nos tópicos: títulos, resumos e palavraschave. Após o refinamento do tipo de documento: Artigos; Acesso Aberto e o país da
publicação Brasil, retornou 235 artigos. Após leitura dos resumos dos artigos selecionados,
foram identificados 48 artigos com textos completos, foi realizada uma análise mais
criteriosa de 26 documentos relacionados ao tema pesquisado. Além das pesquisas de
artigos científicos foram identificados documentos em sites oficiais de redes de inovação
do país.
Na etapa posterior avaliou-se as iniciativas de implementação da rede de inovação
de Mato Grosso por meio de pesquisas documentais no período de 2006 a 2019, reuniões
do Grupo de Trabalho (GT) criado pelo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e
Inovação de Mato Grosso (CECTI) da SECITECI, foram convidados os principais players
locais do ecossistema de inovação, selecionamos inicialmente aqueles idealizaram a rede.
Posteriormente, foi aplicado questionários aos atores locais, empreendedores participantes
do Programa Centelha Mato Grosso e pesquisadores bolsistas de produtividade do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Na etapa seguinte foi realizado um levantamento de dados do ecossistema de
inovação de Mato Grosso: Ambientes de inovação; Núcleos de Inovação Tecnológica
(NITs); Startups; Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs); Centros de Pesquisas;
Empresas de base tecnológica; Comunidades do ecossistema, através de pesquisas em sites
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oficiais, além de questionário aplicado a 200 empreendedores participantes do Programa
Centelha Mato Grosso, onde foi possível extrair informações das Startups e Empresas de
Base Tecnológica.
Para validação da proposta de estruturação da rede de inovação Mato Grosso
realizou-se um workshop virtual, devido a pandemia, com especialistas do país e players
locais do ecossistema de Mato Grosso.
Após toda análise documental foi montado um banco de dados, em seguida foi
realizada análise de conteúdo, nos termos de Bardin (1977), na qual a organização da
análise ocorre em três fases: 1) A pré-análise inclui a seleção e organização dos
documentos; 2) A exploração do material que se constitui na codificação que será agrupar
as informações extraídas do texto em unidades que irão caracterizar o conteúdo, e por
último 3) O tratamento dos resultados obtidos, a inferência e a interpretação.
Para análise de conteúdo com abordagem quali-quantitativa dos dados, utilizou-se
o software MAXQDA (2018), que permitiu organizar, codificar e interpretar os dados
coletados e refinados, por meio das codificações realizadas manualmente:
redes de i

Redes de i

uma rede de i

r

atores devem compor a rede de inovação?
colaborar na r

possibilitando a criação de relatórios, tipo planilhas, tabelas e gráficos.

Toda a análise documental e a validação no workshop permitiu a proposição de uma
nova estruturação da rede de inovação Mato Grosso, este trabalho também possibilitou a
criação da logomarca da rede INOVA MT, que foi registrada junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) e todo processo de elaboração de estatuto social de associação
sem fins econômicos, o registro de personalidade jurídica e o desenvolvimento do site
institucional.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesse capítulo, será abordado inicialmente as redes de inovação no Brasil, seguido
do histórico da rede de inovação Mato Grosso (INOVA MT) e análise retrospectiva das
iniciativas de implementação dessa rede.
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Na quarta parte apresentará as percepções dos atores, empreendedores e
pesquisadores de Mato Grosso em relação a INOVA MT.
A parte final da discussão aponta a estruturação da rede de inovação Mato Grosso,
com base nos dados apresentados.

4.1

Redes de Inovação no Brasil
A partir dos resultados encontrados na base de periódicos científicos Web of Science

e após refinamento de tipo de documentos, analisamos o conteúdo de 26 artigos científicos
relacionados ao objetivo central desta pesquisa, possibilitando gerar frequência de palavras,
conforme Figura 1.
Figura 1. Frequência de palavras em relação aos periódicos.

Fonte: Dos autores (2020)
A Tabela 01 está dividida em região, tipos de arranjos, atuação e os autores que
publicaram sobre o assunto pesquisado. Foram identificados nos periódicos e documentos
analisados em sites oficiais 15 arranjos organizacionais, sendo 13 arranjos tipo redes e 2
Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), onde a maioria encontra-se na região sudeste e
sul do país.
Destacamos que, cada um dos arranjos citados tem um foco de atuação, mas com
objetivos semelhantes de desenvolver ações conjuntas, visando a geração de
conhecimentos, propriedade intelectual e transferência de tecnologias.
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Tabela 1. Redes de Inovação no Brasil.
Região

Tipo de Arranjo

Atuação

Autores

Centro-Oeste

Rede Sul-Mato-

Promover ações visando a

Grossense de

integração, ampliação e o

MATO-GROSSENSE DE

Inovação,

desenvolvimento

INOVAÇÃO, 2020)

do

(REDE

SUL-

empreendedorismo
inovador da região.
Centro-Oeste

Rede

Goiana

de

Inovação (RGI)

Criada em 2005 com o

(PEREIRA, 2018)

objetivo de integrar e apoiar
as incubadoras de empresas
goianas.

Sudeste

Inova São Paulo

Fortalecer

a

cooperação

(INOVA SÃO

entre as instituições de

PAULO, 2019)

pesquisa no Estado de São
Paulo em todos os aspectos
relacionados à propriedade
intelectual e inovação.
Sudeste

Rede

Mineira

de

Inovação (RMI)

Com mais de 20 de anos de

(REDE MINEIRA DE

existência, a RMI mantém

INOVAÇÃO, 2020)

inabalável
central

seu

de

objetivo

integrar

a

pesquisa, a tecnologia e a
inovação.
Sudeste

O Serviço Brasileiro de

Rede

Resposta

instituições

Técnica

(SBRT)

formada
de

reconhecimento

por

(BARBOZA; FONSECA;

grande

RAMALHEIRO, 2017)

nacional,

que teve o objetivo de
orientar empreendedores e
empreendimentos

de

pequeno porte na solução
de problemas técnicos de
baixa complexidade.
Sudeste

Rede

Temática

da

Geração de tecnologias e

Petrobras de Integração

soluções

Ciência e Tecnologia-

inovadoras para dar suporte

Indústria no Processo

a

Produtivo
(RICT)

Nacional

de

empresas

engenharia
locais

e

(RAMOS; FERREIRA, 2017)
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promover a capacitação de
recursos humanos.

Sudeste

Rede Universitária de

Integrar hospitais de ensino

(BASILE; AMATE; LÓPEZ,

Telemedicina (RUTE)

de Instituições Federais, por

2016)

meio da existência de uma
plataforma de colaboração
para pesquisa e educação,
com parceria internacional.
Norte

Rede de Inovação e

Promover o intercâmbio de

Empreendedorismo da

conhecimentos

Amazônia (RAMI),

articulação
Incubadoras,

e

(REDE DE INOVAÇÃO E

a

EMPREENDEDORISMO DA

entre

AMAZÔNIA, 2020).

Polos

e

Parques Tecnológicos de
empresas.
Nordeste

Rede de Incubadoras

Promover

o

(REDE DE

de Empresas do Ceará

desenvolvimento integrado

INCUBADORAS DE

entre empresas inovadoras.

EMPRESAS DO CEARÁ,
2020).

Nordeste

Núcleo de Inovação

Integrar as ações de apoio à

(SANTOS; SILVA,

Tecnológica da

geração de conhecimentos,

2017)

Universidade Federal

propriedade intelectual e

de Sergipe

transferência

de

tecnologias.
Sul

Rede Catarinense de

Atua para promover a

Inovação (RECEPETI)

educação,

o

desenvolvimento

(REDE
CATARINENSE DE
INOVAÇÃO, 2020)

econômico,

social,

científico e tecnológico,
além do empreendedorismo
inovador.
Sul

Rede de Inovação da

Organização

Fiocruz Paraná

atuação

focal

com

(BONFIM;

Biologia

GONÇALVES; SEGATTO,

molecular voltada para os

2018)

em

diagnósticos

em

Saúde

Pública no sul do Brasil.
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Sul

Núcleo de Inovação

Buscar parcerias junto a

(SARTORI;

Tecnológica

universidades, instituições

SPINOSA; NOGAS, 2017)

da

Universidade Estadual

de

desenvolvimento

de Maringá

tecnológico,
comerciais,

associações
agências

de

fomento e entidades locais.
Sul

Arranjo produtivo da

Rede institucionalizada e
apoiada

por

(FLORES, 2015)

políticas

públicas do estado, onde se
formaram dois arranjos com
organização

distinta:

os

alambiques,

com

a

produção de cachaça, e as
fábricas de doces, com os
derivados da cana.
Sul

Redes

de

empresas

pequenas
na

região

Desenvolvimento de ações
conjuntas

central do Rio Grande

negociações

do

fornecedores;

Sul

(Farmácias;

Lojas de Materiais de

(WEGNER;

como:

BORTOLASO; ZONATTO,

com

2016)

marketing;

busca de parcerias.

Construção e Loja de
Tintas)

Fonte: Dos autores (2020)
No Brasil possui redes formalizadas que vem alcançando resultados satisfatórios,
como a Inova São Paulo que possui 37 Instituições envolvidas e vem apoiando a inovação
no estado de São Paulo, através de interações entre os NITS (INOVA SÃO PAULO, 2019).
A Rede de Inovação da Fiocruz do Paraná vem aumentando os laços entre os atores
mais próximos, levando à maior a quantidade de projetos conjuntos e à potencialização da
confiança mútua entre esses atores (BONFIM; GONÇALVES; SEGATTO, 2018).
As parcerias dessas redes geralmente ocorrem junto a universidades, instituições de
desenvolvimento tecnológico, associações comerciais, agências de fomento e entidades
locais (SARTORI; SPINOSA; NOGAS, 2017).
Em comparação com outros países que realizaram esforços semelhantes, na maioria
das vezes, o ambiente cultural do Brasil é o aspecto mais difícil de lidar em projetos
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colaborativos, especialmente aqueles que incluem questões sociais e ambientais (NUNES,
2017).
Após análise dos artigos selecionados e dos documentos dos sites oficiais, podemos
confirmar que na região Centro-Oeste o Estado de Mato Grosso é o único que ainda não
possui uma rede de inovação formalizada e operante.

4.2

Histórico da Rede de Inovação Mato Grosso (INOVA MT)
No ano de 2006 a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) apoiou o

projeto

-

pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá (CEFET-Cuiabá) que hoje é o
Instituto Federal Mato Grosso (IFMT) e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso
(FAPEMAT) em resposta à Chamada Pública MCT/FINEP Ação Transversal Apoio ao
PNI

07/2005.
Surgiu, então, a Rede Mato-Grossense de Incubadoras, nominada naquele

momento como REDE CRIATIVA. Liderada pela Incubadora Ativa, foram executadas
diversas ações em rede, tais como encontros de gerentes, o III Encontro Regional de
Incubadoras do Centro Oeste (ERINCO), participação dos membros em eventos nacionais
como o XVI e XVII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de
Empresas e Workshop de Metadesign do Programa CERNE.
Em 2007, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
(SECITECI) proporcionou a elaboração das diretrizes estratégicas da rede. Construído
coletivamente, as diretrizes além de definir a missão, visão e o negócio da
instituição, passou a nortear as ações em rede. Assim, em assembleia geral, no dia 10 de
julho de 2008, nasceu a Rede Mato-Grossense de Inovação (INOVA MT).
A INOVA MT tinha o propósito de ser um centro de inteligência responsável pela
orientação da gestão das incubadoras de empresas em Mato Grosso, comprometido em
apoiar a transformação de novas ideias em empreendimentos inovadores. Por meio da sua
missão de "Promover o fortalecimento e a sinergia entre as entidades promotoras
de empreendimentos inovadores, bem como gerar soluções para seu crescimento
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e consolidação, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado de Mato
Grosso (MATO GROSSO, 2008).
E para cumprir tais objetivos a rede contava com recursos obtidos através de
convênio com a FINEP, que subsidiaram inúmeras ações previstas, dentre elas a elaboração
de um manual de gestão para as incubadoras de empresas, que foi um planejamento
sistemático da rede INOVA MT, previsto no Plano de Trabalho do Convênio
turação da Rede Mato-Grossense de Incubadoras de
A elaboração do manual iniciou em 2010, e após inúmeras revisões e melhorias,
concluiu nesse mesmo ano.
Entre essas ações foi elaborado um vídeo institucional no ano de 2010, citando os
objetivos e as incubadoras que faziam parte da Rede INOVA MT, são elas: I-deia de
Rondonópolis; Ativa do IFMT; Incubadora de Empresas Sucesso de Campo Verde; Arca
Multincubadora da UFMT; Incubadora de Empresas de Turismo de Cuiabá (INTUR);
Incubadora de Empresas de Sapezal; Incubadora de Empresas de Barra do Bugres
(INBARRA); Incubadora de Empresas de Sorriso (INOVA, 2010).
Após 2010 poucas iniciativas aconteceram através da rede INOVA MT, ficando um
período de 10 anos praticamente sem atuação e gestão de atividades em rede. Isso
demonstra que o planejamento da rede INOVA MT ficou praticamente vinculado ao projeto
apoiado pelo edital, que era um projeto com início e fim.
Em 2014 a SECITECI contratou a conceituada Fundação Centros de Referência de
Tecnologias Inovadoras (CERTI), para o desenvolvimento de estudo de viabilidade do
Parque Tecnológico Mato Grosso, no qual apontou a necessidade de uma rede de inovação
em Mato Grosso implementada e formalizada para o fortalecimento do ecossistema.

4.3

Análise retrospectiva das iniciativas de implementação da Rede INOVA MT
Em dezembro de 2019 na 4ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Ciência,

Tecnologia e Inovação coordenado pela SECITECI, com a participação de 29 instituições
do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi apresentado a proposta desta
pesquisa e convite aos conselheiros para participar de um grupo de discussão.
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Assim, dez pessoas manifestaram interesse em participar da reunião presencial do
dia 10 de fevereiro de 2020. A reunião ocorreu na sala de reunião da SECITECI com dez
participantes, representantes das seguintes Instituições: Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC); Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação do Estado de
Mato Grosso (MTI); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Federação
das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT); CONNECT MINDSET; SECITECI;
AGRIHUB; UNEMAT; PARQUE TECNOLÓGICO MATO GROSSO.
No decorrer da reunião foram apresentados alguns questionamentos para os atores
em relação a Rede INOVA MT, que após as discussões sugeriram envio de questionário
online para que mais Instituições pudessem participar da pesquisa.
Foi elaborado três questionários para serem aplicados aos atores do ecossistema de
inovação estadual, pesquisadores e empreendedores.
Sendo que, o questionário 1 aplicado aos atores foi composto por cinco perguntas
de caráter subjetivo, que remetiam às expectativas positivas e negativas mapeadas no
primeiro encontro do grupo, são elas: Por que Mato Grosso ainda não tem uma rede de
inovação implementada?; Quais foram os entraves?; A Rede precisa de um foco de
atuação?; Quais atores que deverão compor a rede?; Como a sua Instituição pode colaborar
na rede?. A pesquisa contou com 16 respostas de 16 Instituições.
O questionário 2 aplicado aos pesquisadores bolsistas de produtividade do CNPq
foi composto de quinze perguntas, das quais dez de caráter subjetivo e cinco de caráter
objetivo, que remetiam além das mesmas perguntas do questionário 1, foram acrescentadas
perguntas referentes aos tipos de equipamentos para pesquisa e desenvolvimento dos
laboratórios que eles atuam, projetos de inovação desenvolvidos, número de patentes
depositadas, parcerias estabelecidas. A pesquisa contou com 28 respostas, sendo enviado
para 65 pesquisadores.
O terceiro questionário foi aplicado a empreendedores de Mato Grosso participantes
do Edital Centelha da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (FAPEMAT), foi
composto de cinco perguntas, das quais três de caráter subjetivo e duas de caráter objetivo,
que remetiam as mesmas perguntas do questionário 1. A pesquisa contou com 52 respostas,
sendo enviado para 200 empreendedores.
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A figura 2 relaciona as Instituições que representam os atores do ecossistema que
responderam ao questionário 1. Teve representação do Governo; Instituições de Ensino
Superior; Sistema S; Federações; Incubadoras e Agências de Inovação.
Figura 2. Instituições dos atores que responderam o questionário 1.

Fonte: Dos autores (2020).
O gráfico 1 traz os resultados
, contou com 157 respostas de 96 indivíduos
que responderam a mesma pergunta nos questionários 1, 2 e 3, sendo que, teve indivíduo
que apontou mais de uma opção. A baixa articulação entre as Instituições corresponde a
29% das respostas sendo a maior porcentagem, em segundo com 24% foi citado a falta de
gestão e em terceiro com 22% a falta de cultura de inovação.
Essa percepção demonstra os desafios encontrados na implementação da Rede
INOVA MT. O ecossistema de Mato Grosso ainda não está totalmente desenvolvido para
se trabalhar em rede, percebe-se na falta de articulação e a falta de cultura de inovação,
além da falta de gestão na atuação dessa rede. Outro fator é a dependência de recursos de
editais de fomento, percebe-se ainda no gráfico 1 onde foi apontado com 17% a ausência
de recursos para esse tipo de iniciativa.
E com menor porcentagem de 8% foi a falta de políticas públicas, isso se deve as
iniciativas dos últimos 5 anos das Instituições públicas e privadas em relação aos programas
e ações voltados a inovação, além de que Mato Grosso foi um dos primeiros Estados a
publicar sua lei estadual de inovação, Lei Complementar nº 297, de 07 de janeiro de 2008,
alterada pela Lei Complementar nº 650 de 20 de dezembro de 2019 e atualizada conforme
o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação do país.
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Apesar de existir iniciativas voltadas a inovação no estado, o resultado do gráfico
1 ficou evidente que a Rede INOVA MT não foi implementada, devido à falta de cultura
de trabalhar colaborativamente entre os atores do ecossistema de Mato Grosso.
Gráfico 1. Por que Mato Grosso ainda não tem uma Rede de Inovação
implementada?
Baixa articulação entre as
Instituições

8%
17%

22%

29%

Falta de Gestão
Falta cultura de Inovação

24%

Ausência de recursos para
esse tipo de iniciativa
Falta de Política Pública

Fonte: Dos autores (2020).

4.4

Percepção dos atores, pesquisadores e empreendedores em relação a Rede

INOVA MT
No que se refere ao gráfico 2, foi evidenciado os resultados em relação à pergunta
subjetiva

aplicada nos

questionários 1, 2 e 3, sendo necessário realizar codificações das respostas.
Na percepção dos representantes das instituições, das 16 respostas, 11 manifestaram
que desenvolverá ações conjuntas e 5 enunciaram que poderá estar apoiando as ações da
rede. Em relação as 28 respostas dos pesquisadores bolsistas de produtividade do CNPq,
24 demonstraram que poderá colaborar na rede com pesquisa e desenvolvimento, 1 com
capacitação e 3 não se aplica as ações da rede.
Quanto aos empreendedores, das 52 respostas, 28 manifestaram que desenvolverá
ações conjuntas, 17 irá colaborar na rede com pesquisa e desenvolvimento, 3 apoiará as
ações da rede, 1 contribuirá na fase de implementação, 1 com incubação de empresas e 2
não se aplica as ações da rede.
Das 96 respostas do gráfico 2, 91 tiveram manifestação de colaboração com a rede
INOVA MT, esse resultado demonstra a percepção positiva do ecossistema em relação a
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implementação e atuação dessa rede, pois as respostas são de perfis diferentes, mas que
fazem parte do processo de inovação.
Gráfico 2. Como a Instituição/Pesquisador/Empreendedor poderá colaborar na
Rede.

Fonte: Dos autores (2020).
A partir dos resultados da pergunta
figura 3. A palavra
inovação foi a de maior destaque, fazendo relação com o próprio nome da rede, pois o foco
principal será de promover o desenvolvimento tecnológico e de inovação no Estado de
Mato Grosso.
O agronegócio aparece como segunda palavra com maior frequência de certa forma
é um resultado esperado, pois é a principal atividade econômica do nosso estado, além de
ser uma das áreas prioritárias do Parque Tecnológico Mato Grosso. Os termos pesquisa,
empresas, projetos, serviços, tecnologia, integração, cultura de inovação também foram
apontadas como um dos focos de atuação da rede.
Figura 3. Frequência de palavras em relação ao foco de atuação da rede.

Fonte: Dos autores (2020).
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A figura 4 demonstra a frequência de palavras relacionado a pergunta:
Sendo que, os principais atores apontados
foram: Universidades; Incubadoras; Governo; Empresas; Sistema S; Aceleradoras;
Startups.
Para alcançar os objetivos de uma rede de inovação é preciso ter a sinergia desses
atores do ecossistema, pois cada um desenvolve um papel importante no processo de
inovação, visando a troca de informações e conhecimentos com estreita relação de
confiança.
Figura 4. Atores que deverão compor a Rede Inova MT.

Fonte: Dos autores (2020).
4.5

Estruturação da Rede de Inovação Mato Grosso
Após análise retrospectiva das iniciativas de implementação da Rede INOVA MT e

a percepção dos atores, empreendedores e pesquisadores em relação a rede, essa pesquisa
buscou estruturar um modelo de cooperação interorganizacional do tipo rede horizontal
induzida.
Segundo Pellegrin et al. (2007) a indução de uma rede horizontal materializa-se na
criação de uma associação ou organização dotada de objetivos e critérios de participação
compartilhados pelos diferentes atores que a integram, pois conta com uma central de
coordenação cujas atribuições principais são a seleção dos membros, a articulação das
relações de cooperação e pela busca e disseminação sistemática de informações
relacionadas a demandas tecnológicas da região.
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No
a falta de gestão apareceu com 24% dos resultados, ficando em segundo
lugar, com a implantação de um modelo de rede horizontal induzida, através de uma
associação onde contará com a central de coordenação, esse quesito poderá ser superado.
Esse tipo de rede parece ser especialmente relevante para políticas de inovação em
países e regiões onde os sistemas de inovação setoriais não estejam maduros, como é o caso
de Mato Grosso (PELLEGRIN et al., 2007).
A figura 5 apresenta um esquema conceitual dos diferentes atores envolvidos no
sistema regional de uma rede de inovação horizontal induzida por uma central de
coordenação. Também, evidencia os principais tipos de relacionamento preponderantes nos
processos de inovação, são eles: Financiamento e fomento; Troca de informações e
conhecimento; Comercialização. Além do mecanismo de governança na relação de
confiança e mercado.
Os setores de apoio têm como principais ações coletivas, disponibilizar laboratórios
e centros de pesquisa, estimular o desenvolvimento de relações internas de fornecimento e
desenvolvimento de fornecedores locais, além de medidas de atração de investimentos
privados e criação de políticas públicas de incentivo a inovação.
Quanto as condições dos fatores (insumos), aos agentes financeiros cabem o papel
de fomento e financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aos
ambientes de inovação, levantamento de demandas de qualificação de mão-de-obra,
capacitação de recursos humanos, transferência de tecnologias, podendo promover também
encontros entre os atores em torno de assuntos de interesse comum, além de
desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação.
No que diz respeito as condições da demanda, são ações focadas no mercado
externo à região da rede, com objetivo de aumentar a competitividade local nos mercados
nacional e internacional, por meio da estruturação da rede de contato com clientes
potenciais, organização de missões e participação em feiras e eventos externos, além do
marketing institucional da rede.
Para buscar a inovatividade das empresas, as ações da rede devem compreender a
prospecção de oportunidades e a promoção de colaboração entre empresas e organizações,
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disponibilização de informações sobre indicadores de produtividade e inovação, tendências
tecnológicas e atração de investidores externos.
Figura 5. Esquema conceitual de Rede de Inovação Horizontal Induzida.

Fonte: Adaptado de Pellegrin et al. (2007)
Nesse cenário, a Rede INOVA MT contará com uma central de coordenação do tipo
associação para realizar a gestão dessas ações coletivas, visando alcançar acordos de
cooperação e a sinergia entre os diferentes atores da rede.
Inicialmente, essa estruturação contou com a criação da nova marca da rede INOVA
MT, conforme a figura 6. A marca traz a cor roxa preponderante e forte, que remete a
sabedoria, criatividade e a inovação que é o foco da atuação da rede. Ela traz ainda um
globo totalmente conectado com diversas conexões, realçando esse objetivo de possuir
diferentes atores do ecossistema de inovação, mas interligados com propósitos em comum.
A tipografia das letras manteve um formato totalmente linear, pois atende a proposta
da rede de inovação tipo horizontal, sendo um modelo de cooperação interorganizacional,
mas sem estrutura hierárquica.
Figura 6. Marca da Rede INOVA MT.

Fonte: Dos autores (2020).
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Posteriormente foi elaborado um levantamento de dados do ecossistema de
inovação de Mato Grosso que resultou nos seguintes dados: 8 Ambientes de inovação; 3
Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs); 20 Startups; 50 unidades de Institutos de Ciência
e Tecnologia (ICTs); 25 Centros de Pesquisas; 8 Empresas de base tecnológica; 10
Comunidades do ecossistema, para serem convidados como futuros associados e parceiros
da rede INOVA MT, conforme apêndice C.
Apesar de ter um número razoável de estrutura de base científica e tecnológica no
inovação, startups e empresas de base tecnológica, confirmando um ecossistema em fase
de desenvolvimento.
Em seguida foi realizado o Summit INOVAMT, que teve como finalidade validar a
proposta de estruturação da rede de inovação de Mato Grosso, com os atores locais e
ecossistemas de inovação de outros Estados, como São Paulo (SP) e Santa Catarina (SC) e
Mato Grosso do Sul (MS)
formato virtual, nos dias 12 e 13 agosto de 2020, realizado pela plataforma zoom e
transmitido pelo YouTube da SECITECI.
O evento contou com a participação de pós-graduandos do Programa de Pósgraduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação
(PROFNIT), professores e atores do ecossistema de inovação de Mato Grosso, conforme a
programação nas figuras 7 e 8.
No dia 12/08/2020 aconteceu o painel

, sendo moderado

pelo Prof. Dr. Rogério Alexandre Nunes do Parque Tecnológico MT e como convidados:
Newton Frateschi, Diretor-executivo da Agência de Inovação Inova Unicamp e Silvio
Kotujansky, Head de Inovação e Novos Negócios da Associação Catarinense de Tecnologia
(ACATE). Nesse encontro foi possível compartilhar as experiências de dois ambientes de
inovação praticamente consolidados, a Inova Unicamp com modelo público e a ACATE
com modelo privado, mas com propósitos de promover a inovação na sua região.
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Figura 7. Banner de divulgação do dia 12/08/20.

Fonte: Dos autores (2020).
Já no dia 13/08/2020, foi realizado o p
a moderação do Prof. Dr. Joaquim Manoel da Silva da UNEMAT e convidados: Jardel
Matos, Diretor de Redes e Associados da Anprotec e Lecticia Figueiredo Oliveira, Rede de
Inovação Mato Grosso (INOVAMT). Esse encontro possibilitou apresentar os resultados
parciais dessa pesquisa e a proposta de estruturação da Rede INOVA MT, além do
panorama das redes pelo país participantes da Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) e o modelo da Rede Sul MatoGrossense de inovação.
Figura 8. Banner de divulgação do dia 13/08/20.

Fonte: Dos autores (2020).

41

Os resultados alcançados com a realização do evento foram satisfatórios, onde
aproximadamente 50 participantes ao vivo no YouTube em cada dia, e os vídeos já possuem
219 visualizações do dia 12/08 e 222 visualizações do dia 13/08. Foi emitido 41 certificados
para os participantes, 4 para palestrantes e 3 para comissão organizadora.
Logo após a realização do summit, iniciou-se pesquisa de modelos de estatutos
social de outras redes pelo país, como exemplo da Rede Sul Mato-Grossense de inovação,
da ANPROTEC e da Fundação Centros de Referência de Tecnologias Inovadoras (CERTI)
para subsidiar a elaboração do estatuto social da rede INOVA MT.
O estatuto prevê uma associação sem fins econômicos, com finalidade de promover
e realizar atividades de apoio, incentivo, fomento e execução de projetos de pesquisa
científica, desenvolvimento tecnológico e de inovação, visando o planejamento estratégico
estadual, a interação, a cooperação e a sinergia entre universidades, empresas, organizações
governamentais e não governamentais, agências de fomento nacionais e internacionais,
sempre objetivando o desenvolvimento institucional, o desenvolvimento tecnológico, o
desenvolvimento sustentável e a melhor qualidade de vida para a sociedade, estimulando a
inovação e a geração de empregos e renda por meio do empreendedorismo inovador.
Os órgãos sociais da INOVA MT serão: Assembleia Geral; Conselho Deliberativo;
Diretoria e o Conselho Fiscal. A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação e será
constituída pelos Associados com direito a voto, em pleno gozo de seus direitos estatutários.
O Conselho Deliberativo é órgão colegiado de orientação e deliberação da INOVA
MT, formado por 9 (nove) membros, composto da seguinte forma:
I. Um representante da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de
Mato Grosso (SECITECI);
II. Um representante de um município que sedia projetos apoiados ou executados
pelo INOVA MT;
III. Um representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato
Grosso (FAMATO);
IV. Um representante da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso
(FIEMT);
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V. Um representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de Mato Grosso (FECOMÉRCIO);
VI. Um representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de Mato Grosso (SEBRAE-MT);
VII. Um representante da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT);
VIII. Um representante da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT);
IX. Um representante do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
(IFMT).
A INOVA MT será administrado por uma Diretoria composta por 1 (um) Presidente,
1 (um) Vice-Presidente, 1 (um) Diretor Administrativo-Financeiro e 1 (um) Diretor
Técnico. E o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros, nomeados pela
Assembleia Geral, para um mandato de 3 (três) anos, permitida uma recondução.
A rede poderá também possuir colaboradores ou parceiros, constituídos de pessoas
físicas ou jurídicas de direito público ou privado que se dediquem à pesquisa e ao
desenvolvimento ou à prestação de serviços nas áreas de atuação da INOVA MT.
Finalizando o estatuto, foi agendado a Assembleia Geral de Constituição, que
aconteceu no dia 11 de setembro de 2020, comparecendo 4 (quatro) membros, onde foi
aprovado o estatuto social e eleição da Diretoria da rede, conforme apêndice D e E.
Diante disso, foi possível dar entrada da documentação no 1º Serviço Notarial e
Registral de Cuiabá-MT, para registro de ato constitutivo, conforme certidão de
personalidade jurídica no apêndice F.
Com a certidão expedida, iniciou-se o processo de registro na Receita Federal do
Brasil para o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo expedido no dia 10 de
novembro de 2020, vide apêndice G.
Em outubro de 2020 foi elaborado o site institucional da Rede INOVA MT
(https://www.redeinovamt.com.br) de acordo com a figura 9. A criação do site é essencial
para que a associação e a marca ganhem mais visibilidade na internet e facilita o primeiro
contato com os associados.
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Figura 9. Site Institucional da Rede INOVA MT.

Fonte: Dos autores (2020).
Iniciamos ainda, reuniões técnicas com os ambientes de inovação e empreendedores
para apresentação e convite para fazer parte dessa rede. Entre novembro e dezembro de
2020 ocorreram oito reuniões com representantes dos Núcleos de Inovação Tecnológica
(NITs), empreendedores, líderes de comunidades de empreendedorismo e futuros parceiros.
Concomitante as reuniões, foi realizado o pedido de registro da marca no INPI que
gerou o processo nº 921381387. No final de dezembro já foi publicado na Revista
Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI) 2608, o pedido com exame formal concluído,
conforme a figura 10. No momento o pedido encontra-se no período de oposição.

Figura 10. Publicação de pedido de registro da marca da INOVA MT.

Fonte: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial

RPI 2608 de 29/12/20.

As redes pelo país atuam com diversos modelos de negócios, que se sustentam com
fontes de financiamentos público, outras com fontes de financiamentos totalmente privado
e algumas que mesclam as duas, no caso da INOVA MT.
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O modelo de negócio da rede INOVA MT está detalhado na figura 11 que demonstra
um Business Model Canvas, uma ferramenta que permite esboçar em nove blocos os pontos
chave de um plano de negócio de uma empresa.
A proposta de valor da rede é ser um agente articulador de inovação e negócios para
nossos associados, de forma competitiva e sustentável. As principais fontes de receitas
serão prestação de serviços especializados, taxa de anuidade dos associados e participação
em editais de fomento.
Figura 11. Modelo de negócio da rede INOVA MT

Fonte: Dos autores (2020).
O planejamento anual das ações 2021 da INOVA MT será discutido na 1ª
Assembleia Geral, que acontecerá em 25 de março de 2021, com objetivo de discutir o
planejamento estratégico, aprovar os novos associados e eleger o Conselho Fiscal da
Associação. Além de promover novos encontros e reuniões técnicas para convidar e
sensibilizar novos parceiros e membros da rede.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da revisão bibliográfica e documental realizada nesta pesquisa no período
de 2006 a 2019, constatou-se que a maioria das produções científicas sobre redes de
inovação no Brasil foi nos últimos 05 anos, apesar de existir diversas iniciativas as
interações ainda são baixas.
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Constatou-se ainda as diferentes modelagens de redes de inovação pelo país, onde
a maior concentração está nas regiões Sudeste, Sul e Norte do Brasil. O Brasil possui redes
formalizadas que vem alcançando resultados satisfatórios de trabalhos colaborativos, para
promoção da inovação em determinadas regiões, como a Rede Inova São Paulo, a Rede
Catarinense de Inovação e a Rede Mineira de Inovação.
Esta pesquisa demonstrou os principais entraves encontrados na implementação da
Rede INOVA MT, como a falta de articulação entre as Instituições, falta de gestão e a falta
de cultura de inovação. Outro fator é a dependência de recursos de editais de fomento.
Podemos afirmar que o ecossistema de Mato Grosso está em fase de
desenvolvimento, onde necessita-se fomentar à cultura de inovação nas empresas e nas
ICTs, visando estreitar a relação de confiança entre esses atores.
O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da SECITECI vem concentrando
esforços para criar políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Recentemente
atualizou sua Lei Estadual de Inovação e publicou o Decreto de regulamentação, que visa
criar um ambiente mais favorável à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas
universidades, nos institutos públicos e nas empresas, além de editais de fomento à pesquisa
e apoio a ideias inovadoras pela FAPEMAT. Contudo, é necessário inserir a inovação como
eixo central de suas estratégias, que o principal objetivo seja o desenvolvimento econômico
sustentável.
Com

a

pesquisa

foi

possível

estruturar

um

modelo

de

cooperação

interorganizacional do tipo rede horizontal induzida, por uma central de coordenação,
mediante a constituição de uma associação, sem fins econômicos, visando promover a
sinergia entre os atores da rede.
A INOVA MT tem um enorme desafio pela frente para buscar a inovatividade das
empresas da região. As ações da rede devem compreender a prospecção de oportunidades
e a promoção de colaboração entre empresas e organizações, disponibilização de
informações sobre indicadores de produtividade e inovação, tendências tecnológicas e
atração de investidores externos.
As contribuições apresentadas nesta pesquisa visam estimular a estruturação de
redes de inovação pelo país, de nível regional, estadual ou nacional. Como sugestão de
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pesquisas futuras, salienta-se a necessidade de estudos para compreensão das causas da
baixa interação entre as Instituições, sobretudo relacionado a falta de cultura de inovação
dos atores do ecossistema de Mato Grosso.
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APÊNDICE B

INFORMAÇÕES DOS FORMULÁRIOS APLICADOS AOS

ATORES, EMPREENDEDORES E PESQUISADORES.
Quadro 1 Formulário Atores.
Pergunta 1

Endereço de e-mail

Pergunta 2

Autorizo anexar as informações fornecidas
(mantido o anonimato) ao Trabalho de Conclusão
de Curso de Lectícia Auxiliadora de Figueiredo
Oliveira , pós-graduanda em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia para a
Inovação - PROFNIT

Pergunta 3

Nome Completo

Pergunta 4

Instituição que representa

Pergunta 5

Cargo

Pergunta 6

Por que Mato Grosso ainda não tem uma Rede de
Inovação implementada?

Pergunta 7

Quais foram os entraves?

Pergunta 8

A Rede precisa de um foco de atuação? Qual?

Pergunta 9

Quais atores devem necessariamente fazer parte da
Rede de Inovação de Mato Grosso?

Pergunta 10

Como sua Instituição poderá colaborar na Rede?
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Quadro 2 - Formulário Pesquisadores.
Pergunta 1

Endereço de e-mail

Pergunta 2

Autorizo anexar as informações fornecidas
(mantido o anonimato) ao Trabalho de Conclusão
de Curso de Lectícia Auxiliadora de Figueiredo
Oliveira , pós-graduanda em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia para a
Inovação - PROFNIT

Pergunta 3

Nome Completo

Pergunta 4

Telefone: (Pessoal ou Laboratório)

Pergunta 5

Departamento, laboratório ou área de atuação:

Pergunta 6

Universidade ou Centro de Pesquisa:

Pergunta 7

Cargo ou Função:

Pergunta 8

Cidade:

Pergunta 9

Você sabia que o Estado de Mato Grosso através
da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SECITECI), já promoveu iniciativas de
implementar a Rede de Inovação de Mato Grosso
em 2006 juntamente com as Incubadoras de
Empresas?

Pergunta 10

Na sua opinião, por que Mato Grosso ainda não
tem uma Rede de Inovação implementada?

Pergunta 11

A Rede de Inovação precisa de um foco de
atuação? Qual?

Pergunta 12

Quais atores devem compor a Rede de Inovação?

Pergunta 13

Descreva os principais equipamentos utilizados
para pesquisa e desenvolvimento (P&D) no seu
laboratório ou centro de pesquisa.
(Preferencialmente os de alto custo)

Pergunta 14

Quais serviços o seu Laboratório poderá oferecer
para futuras Cooperações por meio da Rede de
Inovação de Mato Grosso?
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Pergunta 15

Qual(is) o(s) principal(s) tipos(s) de inovação
desenvolvido(s) em seu departamento ou
laboratório?

Pergunta 16

Qual o principal foco da inovação em seu
departamento ou laboratório?

Pergunta 17

Quais os maiores problemas e dificuldades
enfrentados durante o processo de inovação?

Pergunta 18

Entende-se por Estrutura de P&D aquela que
engloba atividades de pesquisa básica, pesquisa
aplicada, desenvolvimento de produtos/processos,
bem como sua proteção e aplicação, suporte à
produção e assistência técnica, testes e análises de
rotina. Qual(is) a(s) principal(is) atividade(s) de
pesquisa e desenvolvimento é(são) realizada(s) em
seu departamento ou laboratório?

Pergunta 19

Seu departamento ou laboratório utiliza recursos
de órgãos de fomento e incentivos?

Pergunta 20

Qual o número de projetos inovadores que estão
em andamento em seu departamento ou
laboratório?

Pergunta 21

Qual o número de patentes depositadas pelo seu
departamento ou laboratório?

Pergunta 22

Prospecção Tecnológica: Entende-se por
prospecção tecnológica o ato pró-ativo de
investigar, analisar e monitorar tendências para
inovação, de forma a identificar oportunidades e
ameaças ao desenvolvimento tecnológico. No
meio acadêmico, essa prospecção pode ser tanto de
pesquisas e tecnologias complementares ou
semelhantes, quanto de oportunidades para o
desenvolvimento de novas pesquisas. Existe
alguma estrutura de prospecção de tecnologias?

Pergunta 23

Entende-se por parceria o estabelecimento de
laços, acordos e vínculos de cooperação, para
desenvolvimento e transferência de conhecimento
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e tecnologia. Existe alguma estrutura de parcerias?
Quais os tipos de parcerias em desenvolvimento?

Quadro 3 - Formulário Empreendedores.
Pergunta 1

Endereço de e-mail

Pergunta 2

Autorizo anexar as informações fornecidas
(mantido o anonimato) ao Trabalho de Conclusão
de Curso de Lectícia Auxiliadora de Figueiredo
Oliveira , pós-graduanda em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia para a
Inovação - PROFNIT

Pergunta 3

Nome Completo

Pergunta 4

Área de Atuação

Pergunta 5

Telefone

Pergunta 6

Atua em Startup ou Empresa?

Pergunta 7

Caso a resposta foi sim, favor descrever.

Pergunta 8

Website da Startup ou Empresa

Pergunta 9

Por que Mato Grosso ainda não tem uma Rede de
Inovação implementada?

Pergunta 10

A Rede precisa de um foco de atuação? Qual?

Pergunta 11

Quais atores devem necessariamente fazer parte da
Rede de Inovação de Mato Grosso?

Pergunta 12

Como você poderá colaborar na Rede de
Inovação?

APÊNDICE C LEVANTAMENTO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE MATO GROSSO.
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PÚBLICA/PRIVADA

Instituições de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (ICT).

CONTATO

Quadro 01
CURSOS

PÚBLICA

MUNICÍPIO

coord-aia@unemat.br

PÚBLICA

INSTITUIÇÕES - ICTs

FACULDADE DE LETRAS, CIÊNCIAS SOCIAIS E
TECNOLÓGICAS (FALECT) - (CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO;
JORNALISMO; DIREITO; PEDAGOGIA; CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

coordenacao.bbg@unemat.br

PÚBLICA

PÚBLICA

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA; BACHARELADO EM
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO; BACHARELADO EM
ARQUITETURA E URBANISMO; BACHARELADO EM
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL;
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS;
BACHARELADO EM DIREITO;

dppfcaceres@unemat.br

PÚBLICA

coordenacao.afl@unemat.br

BARRA DO BUGRES

AGRONOMIA; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; CIÊNCIAS
CONTÁBEIS; CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO; DIREITO;
EDUCAÇÃO FÍSICA; ENFERMAGEM; GEOGRAFIA;
HISTÓRIA; LETRAS; MATEMÁTICA; MEDICINA;
PEDAGOGIA

dppf.colider@unemat.br

PÚBLICA

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, AGRÁRIAS E
DIREITO

UNEMAT

CÁCERES

SISTEMAS DA INFORMAÇÃO; GEOGRAFIA

contato.diamantino@unemat.br

PÚBLICA

ALTA FLORESTA

UNEMAT

COLÍDER

ADMINISTRAÇÃO; DIREITO; ENFERMAGEM; EDUCAÇÃO
FÍSICA

juara@unemat.br

UNEMAT

UNEMAT

DIAMANTINO

PEDAGOGIA; ADMINISTRAÇÃO

ALTO ARAGUAIA

UNEMAT

JUARA

UNEMAT

UNEMAT

LUCIARA: EDUCAÇÃO FÍSICA; FÍSICA; MATEMÁTICA

NOVA XAVANTINA

NOVA MUTUM

TURISMO; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; AGRONOMIA;
ENGENHARIA CIVIL;

ADMINISTRAÇÃO; AGRONOMIA; CIÊNCIAS CONTÁBEIS

coordenacaopl@unemat.br

coordenacaonx@unemat.br

dppf.nvm@unemat.br

luciara@unemat.br

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA
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UNEMAT

PONTES E LACERDA LETRAS; ZOOTECNIA; DIREITO

dppf.sinop@unemat.br

PÚBLICA

CONFRESA:PEDAGOGIA; SOCIOLOGIA; MATEMÁTICA;
PEDAGOGIA

UNEMAT

COMPUTAÇÃO; ENG. CIVIL; ENG. ELÉTRICA;
MATEMÁTICA; ADM; CIÊNCIAS CONTÁBEIS; ECONOMIA;
LETRAS; PEDAGOGIA

duratangara@unemat.br

MEDIO ARAGUAIA

UNEMAT

SINOP

AGRONOMIA; ADMINISTRAÇÃO; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS;
CIÊNCIAS CONTÁBEIS; ENFERMAGEM; LETRAS; ENG.
CIVIL

PÚBLICA

UNEMAT

UNEMAT
TANGARÁ DA
SERRA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA; INSTITUTO
DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE; INSTITUTO DE
(66) 3402-1108 - Pontal do Araguaia
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
(66) 3402-0737 - Barra do Garças

VILA RICA: ADM PÚBLICA; DIREITO; SISTEMA DE
INFORMAÇÃO; ZOOTECNIA; FILOSOFIA; PEDAGOGIA

UNEMAT

ARAGUAIA

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA: SISTEMA DE INFORMAÇÃO;
LETRAS; MATEMÁTICA; PEDAGOGIA

UFMT

IFMT

UFMT

CÁCERES

ALTA FLORESTA

VÁRZEA GRANDE

SINOP

CUIABÁ

BACHARELADO EM AGRONOMIA; LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS AGRÍCOLAS; LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA
NATUREZA

ENGENHARIA FLORESTAL; TECNOLOGIA EM
BIOCOMBUSTÍVEIS

ADMINISTRAÇÃO; ZOOTECNIA

FACULDADE DE ENGENHARIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS;
INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E
SOCIAIS;
INSTITUTOS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE;

gabinete@blv.ifmt.edu.br
(65) 3318-5100

gabinete@cfs.ifmt.edu.br
(66) 3564-2600

gabinete@cas.ifmt.edu.br
(65) 3221-2600

gabinete@alf.ifmt.edu.br
(66) 3512-7000

(65) 3615-6296

(65) 3615-6296

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS
CONTÁBEIS; FACULDADE DE AGRONOMIA E ZOOTECNIA;
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA; FACULDADE
DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA;
FACULDADE DE ECONOMIA; FACULDADE DE NUTRIÇÃO;
FACULDADE DE DIREITO; FACULDADE DE EDUCAÇÃO
FÍSICA; FACULDADE DE ENFERMAGEM; FACULDADE DE
ENGENHARIA FLORESTAL; FACULDADE DE MEDICINA;
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS; INSTITUTO DE
COMPUTAÇÃO; INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS; FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E ARTES;
INSTITUTO DE LINGUAGENS; INSTITUTO DE EDUCAÇÃO;
INSTITUTO DE FÍSICA; INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E
DA TERRA; INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA.
(65) 3615-8000

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA
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IFMT

CONFRESA

TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL; BACHARELADO
EM TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

UFMT

IFMT

CUIABÁ - BELA
VISTA

UFMT

IFMT

IFMT

IFMT

IFMT

IFMT

IFMT

SORRISO

SÃO VICENTE

RONDONÓPOLIS

PRIMAVERA DO
LESTE

CUIABÁ

BACHARELADO EM AGRONOMIA; TECNOLOGIA EM
GESTÃO AMBIENTAL; TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO DE
GRÃOS

BACHARELADO EM AGRONOMIA; TECNOLOGIA EM
ALIMENTOS; BACHARELADO EM ZOOTECNIA;
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA;
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS; LICENCIATURA EM CIÊNCIAS

TÉCNICO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS; LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA

LICENCIATURA EM QUÍMICA; BACHARELADO EM
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO; TÉCNICO
EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES;
LICENCIATURA EM FÍSICA; TECNOLOGIA EM COMÉRCIO
PONTES E LACERDA EXTERIOR

JUÍNA

TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E CIENCIAS
BIOLÓGICAS; TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO;

SECRETARIADO EXECUTIVO; TECNOLOGIA EM REDES DE
COMPUTADORES; TECNOLOGIA EM CONTROLE DE
OBRAS; ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO; ENGENHARIA
DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO; TECNOLOGIA EM
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL; TECNOLOGIA EM SISTEMAS
DE INTERNET; TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS; TECNOLOGIA EM GEOPROCESSAMENTO

gabinete@vgd.ifmt.edu.br
(65) 3691-8000

(66) 3545-3700
gabinete@srs.ifmt.edu.br

gabinete@svc.ifmt.edu.br
(65) 3341-2100

gabinete@roo.ifmt.edu.br
(66) 3427-2300

gabinete@pdl.ifmt.edu.br
(66) 3500-2900

gabinete@plc.ifmt.edu.br
(65) 3266-8200

gabinete@jna.ifmt.edu.br
(66) 3566-7300

gabinete@cba.ifmt.edu.br
(65) 3318-1400

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA

PÚBLICA
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IFMT

VÁRZEA GRANDE

IFMT

IFMT

UNIC

UNIC

UNIC

UNIC

UNIC

UNIC

UNIC

UNIC

UNIC

IFMT

SORRISO

SINOP II

SINOP

PRIMAVERA DO
LESTE

RONDONÓPOLIS II

RONDONÓPOLIS

GUARANTÃ DO
NORTE CAMPUS
AVANÇADO

DIREITO; ADMINISTRAÇÃO; CIENCIAS CONTÁBEIS; CST
(CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO) EM REDES DE
COMPUTADORES

DIREITO; ENGENHARIA DE PRODUÇÃO; FISIOTERAPIA;
PSCICOLOGIA

ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ENGENHARIAS E AGRONOMIA, E O CST (CURSO
SUPERIOR TECNOLÓGICO) EM AGRONEGÓCIO

ENGENHARIAS E SERVIÇOS SOCIAIS

DIREITO, GASTRONOMIA, FOTOGRAFIA E
ADMINISTRAÇÃO

6533265675

3545-7617

3531-1000

3515-7327

3498-4605

6621019702

ENGENHARIAS E AGRONOMIA, E O CST (CURSO SUPERIOR
TECNOLÓGICO) EM AGRONEGÓCIO.
0800 883 5543

CUIABÁ - BEIRA RIO
I
CURSOS EM MULTIPLAS AREAS DO CONHECIMENTO

CUIABÁ PANTANAL

CURSOS EM MULTIPLAS AREAS DO CONHECIMENTO

CUIABÁ - BEIRA RIO
II
CURSOS EM MULTIPLAS AREAS DO CONHECIMENTO

CUIABÁ - BARÃO

CURSOS DAS AREAS DE SAÚDE

33631145

3363-1001

3363-1000

3363-1000

TECNOLOGIA EM AGROINDUSTRIA; BACHARELADO EM
gabinete@gta.ifmt.edu.br
ZOOTECNIA; LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA (65)9 9933-8976

PRIVADA

PRIVADA

PRIVADA

PRIVADA

PRIVADA

PRIVADA

PRIVADA

PRIVADA

PRIVADA

PRIVADA
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UNIC

TANGARÁ DA
SERRA

PRIVADA

PÚBLICA

UNIC

FID

EDUVALE

UNIVAG

CUIABÁ

DIAMANTINO

JACIARA

VÁRZEA GRANDE

CIÊNCIAS CONTÁBEIS; CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO;
EMPREENDEDORISMO; GESTÃO DE FINANÇAS; GESTÃO
CONTÁBIL TRIBUTÁRIA; GESTÃO DE EMPRESAS DE
VAREJO; GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÕES
PÚBLICAS; GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS;
GESTÃO ESTRATÉGICA DO SETOR PÚBLICO; LETRAS PORTUGUÊS ESPANHOL/INGLÊS; GESTÃO DE
SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA; PEDAGOGIA; GESTÃO
ESTRATÉGICA DE PESSOAS

ADMINISTRAÇÃO; CIÊNCIAS CONTÁBEIS; LETRAS;
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO; AGRONOMIA; CIÊNCIAS CONTÁBEIS;
EDUCAÇÃO FÍSICA; ENGENHARIA FLORESTAL;
PEDAGOGIA; SISTEMAS DE INFORMAÇÃO; ZOOTECNIA

CURSOS EM MULTIPLAS AREAS DO CONHECIMENTO

contato@univar.edu.br
(66) 3402-4900

marketing@ice.edu.br
(65) 3314-2100

seccoord@fidedu.com.br
(65) 3336-1133

(66) 3461-1377

contato@univag.edu.br
(65) 3688-6000

PRIVADA

PRIVADA

PRIVADA

PRIVADA

PRIVADA
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ICE

BARRA DO GARÇAS CURSOS EM MULTIPLAS AREAS DO CONHECIMENTO

PUBLICA

NOME RESPONSÁVEL

65-981234690

CONTATO

celsohazama@hotmail.com

rogeriosantos@secitec.mt.gov.br

E-MAIL

UNIVAR

(66) 3410-4084

CURSOS EM MULTIPLAS AREAS DO CONHECIMENTO

MUNICÍPIO

Rogério Nunes

(65) 99988-8171

RONDONÓPOLIS

INSTITUIÇÃO

Várzea Grande

Celso Hazama

UFR

Parque Tecnológico Mato Grosso

Cuiabá

Quadro 2 - Ambientes de Inovação de Mato Grosso

Incubadora Priante - UFMT

Incubadora Sucesso

Colaborama - Laboratório de
Inovação tecnologia e gestão

Cuiabá

Campo Verde

Rondonópolis

Feliciano Azuaga

Otávio Celidonio

Vanessa Gomes Dias Morari

Angela Márcia de Souza

(65) 3612-1766

(66) 99939-5341

(65) 98405-0997

(66) 99679-8520

(66) 99995-6710

(65) 3616-4135

layla.teixeira@senaimt.ind.br

feliciano.azuaga@unemat.br

agrihubspace@lmventures.com.br

incubadorasucesso@campoverde.mt.gov.br

inovacao.roo@gmail.com

lea.morais@ifmt.edu.br
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Agrihub Space
Sinop

Laila Teixeira

Ativa Incubadora - IFMT

Hubnorte
Cuiaba

Cuiabá - com atuação em 13
Campi (Bela Vista; São Vicente;
Cáceres; Campo Novo do
Parecis; Juína; Confresa;
Rondonópolis, Sorriso; Barra do
Garças; Alta Floresta; Tangará da
Serra; Sinop
Léa Morais

IST Tech Hub (Senai)

ESCRITÓRIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
EIT/UFMT

INSTITUIÇÃO

Cuiabá

Cuiabá

65 981262936

65 981135880

(65) 3313 - 7340

MUNICÍPIO CONTATO

silvana.cruz@ifmt.edu.br

aginov.diretoria@unemat.br

ufmt.inovacao@gmail.com

Quadro 3. Núcleos de Inovação Tecnológica de Mato Grosso.

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DA UNEMAT - AGINOV

Cuiabá

E-MAIL

NÚCLEO DE INOVAÇÃO DO IFMT

Brazsoft

PastoreioBR

AvantePay

Lokee

Plantae Gestão Agrícola

WebPago

Delivery Full

STARTUP

CUIABÁ

CUIABÁ

SINOP

SINOP

SINOP

SORRISO

SINOP

SINOP

MUNICÍPIO

Plataforma de gestão agronômica
que pode ser utilizada por
produtores rurais e prestadores de
serviço.
(65) 9973-2529 contato@tbdc.com.br

Realiza a rastreabilidade de
sementes de soja e gerenciamento
de armazenamento dentro da
(65) 98113-5196
UBS.
contato@sydy.com.br

Softwares rurais

Manejo de pastagem utilizando
geoengenharia e inteligência
artificial.

FoodService

Plataforma de pesquisa de
imóveis

Agricultura

Fintech

Plataforma que conecta
compradores a fornecedores;

ÁREA DE ATUAÇÃO

agrihubspace@lmventures.com.br

Handrey / (66)99927-6602

Candido Silva 66 9 96953186 /
candido.silva.alberto@gmail.com

Felipe - Elo Coworking / (66) 99033211

Alex Miranda / 66 99957-0553

Rodrigo Paiva / (66) 99628-7055

Jonatã Ludtke/
ceo@deliveryfarm.com.br / 66 84116030

CONTATO

http://tbdc.com.br/

https://ataros.io/

https://www.brazsoft.com.br/

avantepay.com / fidelizar.me

lokee.com.br / eloworking.com.br

www.plantae.agr.br

https://novo.webpago.com.br/

WWW.DELIVERYFULL.COM.BR

SITE
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Sydy (Plataforma Ataros)

NOVA MUTUM

Quadro 4 - Startups de Mato Grosso.

TBDC Agro Sortwares

Tecnologias Educacionais

http://estuda.com/

CUIABÁ/SÃO PAULO

(11) 4118-7078 - 11 95202-1898comercial@estuda.com

Estuda.com

Keedz

Osíris Agtech

Mercadão da Obra

Helper Intermediações e
Tecnologia Ltda.

Gennte Connect

WakeUP Cobranças

SmartFarm

TamoVip

Carer

CUIABÁ

SINOP

CUIABÁ

CUIABÁ

CUIABÁ

CUIABÁ

Barra do Garças

ALTA FLORESTA

CUIABÁ

CUIABÁ

O sistema de gestão de viagens
corporativas

Ludoterapia - IA

Sistema de automação

Construção Civil e Gestão de
Inovação

Tecnologia para prestação de
serviços

Diaristas

Tecnologia para cobranças

Tecnologias

Business Intelligent

Serviços de Babás e Diaristas

(65) 99677-9606 Wender

(65) 999672834 Sergiana

(65) 996006422 Rafael Campagnol

(65) 981402018 Rennan Reis

(65) 992924854 José Guilherme

(65) 984672044 Bruno da Cruz

(62)985962702 Matheus Torrente

(66) 996193626 Lenadro Bonfim

(65) 981112264 Gabriel Guimarães

(65) 99910-6060 Matheus Bueno

http://keedzludoterapia.com.br/

http://www.osirisagtech.com.br/

https://www.mercadaodaobra.com

https://www.apphelper.com.br/

https://www.gennte.com/

http://www.wakeupcobrancas.com.br

https://thingspeak.com/channels/574899

https://tamovip.com.br/

www.carer.com.br
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Travel Coporate

Fidelity Mobile

UpaLupa

EMPRESAS

CUIABÁ

CUIABÁ

SINOP/SÃO PAULO

MUNICÍPIO

Desenvolvimento de soluções
tecnológicas.

IOT

Transformação Digital de grandes
empresas e aceleração de startups.

ÁREA DE ATUAÇÃO

(65) 3054-2232 ou (65) 9.99612571

(65) 3023-8400

Lígia Zeppelini (66) 99716-2939

CONTATO

https://nuvem.net/

https://fidelitymobile.org/

www.upalupa.me

SITE

Quadro 5 - Empresas de Base Tecnológica de Mato Grosso.

Nuvem Tecnologia

Convívio Social

Instituto Jovem Empreendedor

CUIABÁ

CUIABÁ

CUIABÁ

Gestão de TI

Aplicativo para assuntos
condominais.

Educação Tecnológica

(21) 997153479 Giulianno
Nogueira

(65) 981541965

(65) 9 9662-1020

atendimento@ije.education (65) 9
9611 2141

http://fsbioenergia.com.br/

http://www.conviviosocial.com.br/site

www.ije.education
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Americanline IT Consultant's
LUCAS DO RIO VERDE
E SORRISO
Bionergia

http://www.pantanalgeotecnologia.com.br/

GDG Cuiabá

DevMT

Sucesu MT

GDG Sinop (Grupo de Desenvolvedores
do Google de Sinop

COMUNIDADES

CUIABÁ

CUIABÁ

CUIABÁ

CUIABÁ

SINOP

MUNICÍPIO

Startups

Startups

Desenvolvimento de software,
tecnologia

Desenvolvimento de software,
tecnologia

Tecnologia

Tecnologia

ÁREA DE ATUAÇÃO

Aislan Honorato (65) 9986-0465

Rafael Martins (65) 98463-4646

digoreste.startups@gmail.com

CONTATO

https://digorestestartups.com.br/

Alvaro Viebrantz (65) 99660-2202
alvarowolfx@gmail.com
https://www.meetup.com/pt-BR/DevMatoGrosso/

66 99724-7266

https://www.startupmt.com.br/

Alvaro Viebrantz (65) 99660-2202
alvarowolfx@gmail.com
http://gdgcuiaba.com/

Hellen 65 9607-5524

https://br.linkedin.com/in/aislan-honorato35121b103

http://sucesu.org.br/institucional/diretoria-atual/

https://www.meetup.com/pt-BR/GDG-Sinop

SITE

FS Bionergia

(66) 999854399 Quintino Filho

Drones e ARP

Digoreste Startups

CUIABÁ

Tecnologia

Sergiana Alves

SINOP

Startup MT

CUIABÁ

Empreendedorismo Feminino

Pantanal Geotecnologia

Community Leader SQL MT

SINOP

Quadro 6. Comunidades de Mato Grosso.

Liga das Mulheres

Roncador Valley
RONDONÓPOLIS Startups

BARRA DO
GARÇAS

Angela Márcia de Souza

Carlos Magno

Empreendedorismo e Inovação
na microrregião do Médio
Araguaia

Comunidade Chuva do Caju

Centro de Estudos e Pesquisas em Literatura - Unemat

Centro de Pesquisa em Linguística - Unemat

Centro de Pesquisa da Embrapa Agrossilvipastoril

Centro Tecnológico do ImaMT

Centro Tecnológico do ImaMT

Centro Tecnológico do ImaMT

Centro Tecnológico do ImaMT

Centro Tecnológico do ImaMT

Centro de Pesquisa Dario Minoru Hiromoto (Fundação MT)

Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde

CENTROS DE PESQUISA

Cáceres

Cáceres

Cáceres

Sinop

Sapezal

Campo Novo do Parecis

Sorriso

Campo Verde

Rondonópolis

Rondonópolis

Lucas do Rio Verde

MUNICÍPIO

Ciências Biológicas

Ciências Humanas

Literatura

Linguística

Agropecuária

Pesquisa agronômica

Pesquisa agronômica

Pesquisa agronômica

Pesquisa agronômica

Pesquisa agronômica

Pesquisa agronômica

Análise de sementes e
nematoides

ÁREA DE ATUAÇÃO

acirmontecchi@gmail.com

garvp@hotmail.com

agnaldosilva20@unemat.br

analuizart@unemat.br

anderson.ferreira@embrapa.br

edsonjunior@imamt.org.br

edsonjunior@imamt.org.br

edsonjunior@imamt.org.br

edsonjunior@imamt.org.br

edsonjunior@imamt.org.br

Odílio Balbinotti Filho

Fabio Pittelkow

CONTATO
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Centro de Pesquisa em Ciências Humanas - Unemat

Cáceres

Quadro 7 - Centros de Pesquisa de Mato Grosso.

Centro de Pesquisa e Museu de Arqueologia, Espeleologia, Etnografia e
Paleontologia de Cáceres - Unemat

Cáceres

Ciências Biológicas

msantosfilho@gmail.com

Tecnologia

Centro de Limnologia, Biodiversidade e Etnobiologia do Pantanal Unemat

maribor@unemat.br

Educação, Ciências Sociais e
fernandacoan@unemat.br
Tecnológicas,

Ciências e Matemática

Sinop

krause@unemat.br

Cáceres

Centro Experimental e Tecnológico - Unemat
Sinop

Agro-Ambiental

eduardo.oenning@unemat.br

Centro de Educação e Investigação em Ciências e Matemática - Unemat

pedro.eisenlohr@unemat.br

Centro de Estudos e Investigação - Unemat

Tangará da Serra

Tecnologia

obana@unemat.br

Pesquisa e Tecnologia da
Amazônia

Centro de Pesquisa, Estudos e Desenvolvimento Agro-Ambiental Unemat

Barra do Bugres

Tecnologia

coordenacaopl@unemat.br

Alta Floresta

Centro Tecnológico do Mato Grosso - Unemat

Alto Araguaia

Zootecnia

anaheloisamaia@unemat.br

Centro de Pesquisa e Tecnologia da Amazônia Meridional - Unemat

Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão de Alto Araguaia - Unemat

Pontes e Lacerda

Ambiental

rivanildo@unemat.br

mfolli@gmail.com

Centro de Pesquisa do Campus Universitário de Pontes e Lacerda Unemat

Nova Xavantina

Biodiesel

rsreverdito@gmail.com

Biodiversidade

Centro de Pesquisa Ambiental Araguaia Xingu - Unemat

Tangará da Serra

Pesquisa em Esporte

Centro de Pesquisa de Biodiversidade da Amazônia Meridional - Unemat Alta Floresta

Centro Tecnológico de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto
aplicado à produção de Biodiesel - Unemat

Cáceres

kellimunhoz@gmail.com

Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Esporte e Exercício Físico Unemat
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APÊNDICE D ESTATUTO SOCIAL DA REDE DE INOVAÇÃO
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APÊNDICE E ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO DA REDE DE INOVAÇÃO MATO GROSSO.
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APÊNDICE F CERTIDÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
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APÊNDICE G

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

