
Mesa-Redonda Políticas Públicas 
de CT&I e o Estado Brasileiro: 
Autonomia Tecnológica, Produtiva 
e Sustentável

Francilene Garcia

UFCG/CEEI/UASC

Secretária da SBPC

XI ProspeCT&I - V Congresso Internacional do PROFNIT

29 de setembro de 2021



Inovação vs. Qualidade de 
vida

A inovação hoje é um preceito fundamental 

para a movimentação dos mercados e para 

um desenvolvimento + justo socialmente.

Os países, em todas as partes do mundo, 

estão buscando  alcançar um crescimento 

"inteligente" guiado pela inovação. 

Esperam, também, que esse crescimento 

seja mais "inclusivo" e "sustentável“ do 

que no passado (ODSs - Agenda 2030).

Reflexões como estas passam pela revisão 

do papel do Estado:

(1) na formulação e coordenação de 

políticas de inovação que dialoguem 

com a redução de desigualdades e 

favoreça a uma nova configuração 

para o desenvolvimento econômico, 

social e ambiental

(2) na redistribuição de capacidades 

próprias do Estado para levar à frente 

políticas de desenvolvimento.Brasil 57º posição



A nova Geografia territorial: 
Inovação, Talento e Startups

Nascem os 
unicórnios!

Distritos 
regionais de 

inovação!



Precisamos de um 
pacto entre a ciência
e o desenvolvimento 

das regiões!



Onde estão os pesquisadores?

265.174; 80%

6.132; 2%
59.364; 18%

BRASIL
Ensino Superior Governo Empresas

220.000; 18%

50.000; 4%

981.000; 78%

EUA
Ensino Superior Governo Empresas

99.870; 22%

28.986; 7%

317.842; 71%

COREIA DO SUL
Ensino Superior Governo Empresas

Fonte: FAPESP (2020).
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ESPANHA
Ensino Superior Governo Empresas



As universidades formam os 
talentos!

A pesquisa realizada pelas universidades entregam para a 
sociedade pessoas altamente qualificadas: químicos, físicos, 
biólogos, médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, 
agrônomos, veterinários, advogados e engenheiros de todos 
os tipos, que transportam a expertise obtida nos laboratórios 
acadêmicos para o mercado de trabalho.

A maior parte da ciência no Brasil é realizada por alunos de 
pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado) nas 
universidades públicas, sob a orientação de seus professores 
pesquisadores. 

Também se inserem os alunos de “iniciação científica”, que 
começam a trabalhar com pesquisa já na graduação. O Brasil desconhece a 

ciência que produz!



Os locais onde se faz pesquisa 

Universidades

Básica (maioria), 
Aplicada (algumas), 

Desenvolvimento 
(poucas)

Empresas 
(Indústria)

Básica (poucas), 
Aplicada (algumas), 

Desenvolvimento 
(maioria)

Instituições de 
pesquisa (mission-

oriented)

Básica (poucas), 
Aplicada (maioria), 
Desenvolvimento 

(algumas)



Onde as empresas buscam por inovações?

Fonte: “Developing National Systems of Innovation University–Industry Interactions in the 
Global South”, Ed. Albuquerque, E, Suzigan, W., Kruss, G., Lee, K. (2015). 

(R=rank)Sources of information used by firms for innovation.

As empresas brasileiras consideram
que a interação com universidades é
melhor na resolução de problemas
de curto prazo, menos impactante na
sua trajetória de inovação no longo
prazo.



De onde partimos para alcançar um pacto entre a Ciência e o 
Desenvolvimento das regiões? 

Incentivos à ciência & inovação podem auxiliar a evitar a perpetuação do cenário de baixo crescimento 
econômico e desigualdades sociais, em especial, no enfrentamento de crises!

A ciência & inovação estão se tornando ativos globais, mas as definições de prioridades ainda 
dependem de um olhar local – a voz dos territórios!

É mandatório planejar, executar, e avaliar os impactos dos investimentos em ciência & inovação de 
forma que o país avance continuamente para modelos de governança mais sustentáveis – importante 
incluir os ODSs (Agenda 2030).

Não temos uma receita para sistemas de inovação eficazes! Precisamos explorar incentivos 
diversificados para apoiar o empreendedorismo e a criação de “ambientes para fomentar a 
inovação"

O Brasil possui um bom potencial para incentivar a inovação,  desde que assuma os riscos inerentes 
ao ‘esforço de inovar’ no curto prazo conectando o futuro!



Drivers de mudanças mundiais até 2030



Governança do Ecossistema de Inovação 
+Sustentável com a participação da Sociedade

A inovação é um processo altamente 
dependente das interações entre os 
diversos agentes. 

Sem a devida  integração entre os agentes 
comprometidos em tornar a região mais 
inteligente e conectada, o esforço para 
enfrentar os desafios e gerar soluções será 
pouco efetivo.

A governança do pacto de inovação é que 
deverá determinar o sucesso ou o fracasso 
da estratégia adotada e de seus resultados.

++ Apropriação e operação do Marco Legal! 



Talentos Inovação    Inovação Aberta      iGov Investimento

Engajamento dos atores dos sistemas de CTI com 
as startups

Cidades possuem bom potencial para 
combinar a promoção da inovação com 
qualidade de vida, interação entre os 
players, políticas de incentivo e 
desenvolvimento econômico e social.

P R E C I S A M O S  
C O N E C T A R  

N O S S O S  
T A L E N T O S !



Indicadores 
que medem a 
interação 
universidade-
empresa na 
pesquisa

1. Dispêndios em P&D realizados pela 

universidade com recursos recebidos de 

empresas (utilizado no ranking THE)

• a maior parte das universidades brasileiras 

desconhece este número ou os referenciais 

internacionais para compreensão

2. Intensidade de coautorias universidade-

empresa em artigos científicos 

3. Intensidade de coautorias universidade-

empresa  em patentes e licenciamento

4. Quantidade de empresas startups criadas 

por alunos e professores 



Negócios de impacto no Brasil: Engajamento de atores do SNCTI com 
empreendedores de impacto

Fonte: pipe.social/produtos/mapa2019

11% estão localizados 
na região Nordeste.

76% são formalizados.

https://www.capitalreset.com/investim
entos-de-impacto-avancam-e-
movimentam-us-785-milhoes-no-
brasil-distribuicao-de-produtos-e-
desafio/
23/Set/2020

Empreendimentos que têm a missão explícita de gerar impacto 
socioambiental ao mesmo tempo em que produzem resultado 
financeiro positivo de forma sustentável!

O uso de tecnologias emergentes melhora a capacidade de 
resolver e escalar soluções para problemas socioambientais 
cada vez mais complexos.



A inovação 
aberta poderá 

mobilizar e 
alicerçar as 

políticas 
regionais de 

desenvolvimento 
e de inovação

A inovação, no Brasil, (ainda) é uma atividade 
geograficamente concentrada – um reforço às 
desigualdades regionais! 

A estratégia inserida no PRDNE redimensiona e recupera
valores próprios à região ao:

• recomendar uma transição de iniciativas isoladas de 
apoio direto a projetos, inclusive de  P&D, para um apoio 
mais sistêmico, buscando estimular um contexto mais 
propício à inovação – rede de cidades intermediárias; 

• estimular o surgimento de uma dimensão regional 
junto às políticas de inovação; 

• fortalecer o apoio à inovação no escopo das políticas 
de desenvolvimento regional; e

• buscar sinergias entre os dois conjuntos de políticas e 
construir um novo sistema regional de inovação.

Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) — Português (Brasil) (www.gov.br)





G R A T A !


