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Premissa das políticas de CT&I:

Conectar e fortalecer atores científicos, politicos, 

produtivos e institucionais



Posicionamento do Brasil no cenário global de CT&I

(Investimento global em P&D como % do PIB – 2014 e 2018)

UNESCO (2021)



Brasil e seu posicionamento no Índice Global de Inovação

• O Brasil subiu da 62ª posição 

para a 57ª no ranking de 132 

países, de 2020 para 2021, mas 

continua muito aquém da sua 

participação como economia

• A classificação é liderada pela 

Suíça, Suécia e EUA

• China (12ª posição)

WIPO (2021)



Pesquisadores empregados no setor empresarial no Brasil

(por nível de educação – 2011, 2014 e 2017)

UNESCO (2021)



Contribuição brasileira e de outros países na produção 

científica internacional em áreas tecnológicas disruptivas 

para a indústria

FAPESP (2021) adaptado de Unesco (2021) 



Recursos para CT&I no Brasil

Brasil – Portal da transparência (2021)

EM 2019:

R$ 8,37 BILHÕES

(0,33% DO GASTO 

PÚBLICO)

Em 2020:

R$ 7,18 BILHÕES 

(0,22% DO GASTO 

PÚBLICO)

(valor 30% menor do 

que 2019)



Alguns desafios a serem 

enfrentados

• Investimentos para as 

exportações combinados com 

nacionalização de alguns 

produtos

• Mitigação de incertezas –

monitoramento e 

prospecção devem compor 

agenda de políticas CT&I

• Investimentos em inovação 

insere-se no processo mais 

amplo investimentos da 

economia brasileira

• Fortalecimento de PMEs de 

alta tecnologia

Recomendações e estratégias de atuação para o futuro

(blend de política tecnológica e política industrial)



Alguns desafios a serem 

enfrentados

• Ampliação de incentivos 

para empresas fazerem P&D

• Reforço do sistema 

científico

• Colaboração entre setores e 

atores (encadeamento de 

diversos campos 

tecnológicos)

• Compras governamentais, 

encomendas tecnológicas

• Regras tributárias 

favoráveis à inovação 

• Sistema eficaz de direitos de 

propriedade intelectual

Recomendações e estratégias de atuação para o futuro

(blend de política tecnológica e política industrial)
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