
Elza Fernandes de Araújo

Assessora Adjunta de Inovação

Novembro/2015

A importância da inovação 

tecnológica e o fomento da FAPEMIG 



MUDANÇA DE MENTALIDADE

O Brasil precisa avançar.

É necessário mudar a mentalidade. 

Temos que mudar o foco.



O FOCO DEVE SER A INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA:

Produtos, processos, serviços inovadores 

disponibilizados à sociedade

MUDANÇA DE FOCO



Brasil no Índice Global de 

Inovação

• Está no 70o lugar - temos que reverter  essa 
realidade urgente. 

De 2014 para 2015 caímos 9 posições.



Brasil no Índice Global de 

Inovação

• Posição do Brasil em 6 pilares do índice dentre os
141 países analisados:

Capital Humano e Pesquisa: 63o lugar – caiu uma posição

Infraestrutura: 67o lugar – caiu sete posições

Sofisticação de Mercado: 87o lugar – subiu duas posições

Sofisticação de Negócio: 37o lugar – manteve a posição

Tecnologia e Conhecimento: 72o lugar – caiu sete posições

Criatividade: 82o lugar – caiu dezoito posições

Fonte:https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf



IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO 

PARA UMA NAÇÃO

As inovações são capazes de gerar vantagens competitivas a 

médio e longo prazo. Tornam-se essenciais para a 

sustentabilidade das instituições, das empresas e dos países.

Aqueles que inovam ficam em posição de vantagem em 

relação aos outros.

Fonte: INVENTTA



Temos que correr atrás para o país avançar!

MUDANÇA DE MENTALIDADE  

E DE FOCO PARA AVANÇAR

SUÍÇA

SUÉCIA

REINO UNIDO

HOLANDA EUA

FILÂNDIA

SINGAPURA IRLANDA

LUXEMBURGO     DINAMARCA

BRASIL

Fonte: imagem disponibilizada na internet



ESTRUTURAR O AMBIENTE DE 

INOVAÇÃO

EXIGE MUDANÇA DE CULTURA

Para isso, a maneira como os dirigentes institucionais 

veem a sua instituição deve mudar. 

Cada membro das instituições também deve fazer a sua 

parte.



Desafios...para a FAPEMIG

-Como contribuir para o aprimoramento do 

ensino/formação, da pesquisa e da extensão com 

foco na inovação?

-Como contribuir para promover no ambiente 

acadêmico a cultura de empreender?



VISÃO AMPLA 

EXTENSÃO

ENSINO

PESQUISA INOVAÇÃO

CIÊNCIA

TECNOLOGIA

PRODUTOS    SERVIÇOS      KNOW HOW     PROPRIEDADE INTELECTUAL



ESTRUTURAR O AMBIENTE DE 

INOVAÇÃO

ICT /Indústria/Governo:

Este é o modelo chave para inovação e o desenvolvimento

em uma sociedade cada vez mais baseada no

conhecimento.

TheTriple Helix Model

Henry Etzkovitz



PESQUISA APLICADA

INOVAÇÃO

PRATICAR A INTERAÇÃO

ICT

GOVERNO

EMPRESA

MUDANÇA DE MENTALIDADE  

E DE FOCO PARA AVANÇAR



A Interação ICT e empresa é fundamental !

É necessário investimento do setor público e privado para 

que o Capital Intelectual seja empregado no sentido de 

atrelar as pesquisas da ICT com as necessidades de 

mercado.

MUDANÇA DE MENTALIDADE  

E DE FOCO PARA AVANÇAR



• A capacidade tecnológica acumula-se nos bens materiais,

nos sistemas organizacionais onde é gerada e usada e

principalmente nas mentes dos profissionais.

• A construção dessa capacidade de inovação tecnológica

ocorre não só dentro de empresas. Faz-se necessária a

presença e a qualidade de infraestruturas tecnológicas, como

universidades e institutos de pesquisa para apoiar tal

construção.

Fonte: https://semanadetecnologiaufc.wordpress.com/2011/09/13/a-importancia-das-inovacoes-tecnologicas/

MUDANÇA DE MENTALIDADE  

E DE FOCO PARA AVANÇAR



MUDANÇA DE FOCO

Ao longo dos anos os questionamentos para quem faz 

pesquisa foram se modificando ...

50 anos atrás perguntava-se: “Você faz pesquisa?”

40 anos atrás a pergunta era: “Você tem publicado papers?”

30 anos atrás: “Com qual temática você está trabalhando? Trata-se 

de pesquisa básica ou aplicada?” 

20 anos atrás: “Quantos trabalhos você publicou este ano? Qual é o

fator de impacto das revistas nas quais você publica?”

E nos dias de hoje, quais seriam as perguntas?



Nos dias de hoje perguntamos:

“Objetivamente, sua pesquisa serve para quê? 

Você tem alguma interação com o setor 

empresarial?”

MUDANÇA DE FOCO



INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

OCORRE NAS EMPRESAS

Papel da FAPEMIG :

- Prospectar  demandas da sociedade/mercado;

- Apoiar o desenvolvimento de pesquisas sob encomenda

(induzir e promover a interação das ICTs com o setor empresarial);

- Induzir a produção de conhecimento novo (inovação científica e 

tecnológica);

-Induzir e apoiar a transferência de tecnologias.



Vantagens da Interação:

• Inserção de novas tecnologias no mercado;

• Aumentar a competitividade das empresas;

• Contribuir para o desenvolvimento econômico e

social do país.

INTERAÇÃO ICT E EMPRESA



NIT

ESTRUTURAR O AMBIENTE DE INOVAÇÃO

ICT Empresa

Governo

Sociedade



Como a PROPRIEDADE INTELECTUAL consiste em 

fator estratégico para a INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 

o NIT possui um PAPEL imprescindível na 

INTERAÇÃO ICTs e EMPRESAS, uma vez que o NIT 

é o órgão da ICT responsável pela gestão da PI e da 

Inovação no âmbito da Instituição.  

INTERAÇÃO ICTs E 

EMPRESAS



• Segurança jurídica

- Respeito aos contratos

• Relação de confiança

INTERAÇÃO ICT E EMPRESA



ESTRUTURAR O AMBIENTE DE 

INOVAÇÃO

ICT/Indústria/Governo:

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA

PROPRIEDADE INTELECTUAL

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA



PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA

A PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA é uma 

ferramenta muito importante, mas pouco 

utilizada pelos pesquisadores.

Papel da FAPEMIG... induzir



PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA

É necessário prospectar antes de iniciarmos 

qualquer pesquisa.

Nada de reinventar a roda!

Nada de utilizar recursos públicos para “criar” 

tecnologias que já existem!



PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA

Onde é possível prospectar?

- Na internet (Google)

- Nos bancos de dados de artigos científicos,

publicações, dissertações, teses, resumos,

monografias, anais, etc

Exemplo de banco de dados gratuito:



PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA

Onde é possível prospectar?

- Nos bancos de patentes

Exemplos:

• World Intellectual Property Organization (WIPO)

• CAPES

• EUA

• Europa

• Japão 

• Google Patents

• LATIPAT

• Thomson Innovation



O CONTEXTO LEGAL QUE 

VIABILIZA A INTERAÇÃO ICT E 

EMPRESA

Lei de Inovação: Lei n. 10.973, de 02 de dezembro de
2004: dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa

científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras

providências.

Decreto n. 5.563, de 11 de outubro de 2005 –
Regulamenta a Lei de Inovação.



LEI DE INOVAÇÃO

OBJETIVOS:

• Constituir ambiente propício às parcerias estratégicas entre

as universidades, institutos tecnológicos e empresas;

• Estimular a participação de Instituições Científicas e

Tecnológicas no processo de inovação;

• Definir normas de incentivo ao pesquisador-inventor

vinculado à ICT;

• Promover a apropriação dos conhecimentos gerados nas

ICTs em favor do setor empresarial;

• Incentivar a inovação nas empresas nacionais envolvidas em

atividades de pesquisa e desenvolvimento.



PRINCIPAIS PONTOS:

• Estruturação dos Núcleos de Inovação Tecnológica;

• Permissão para utilização e Compartilhamento de

Laboratório;

• Condições para contratação de empresas para

transferência de tecnologia ou licenciamento;

• Licença do Servidor Público para desenvolver atividade

empresarial;

LEI DE INOVAÇÃO



PRINCIPAIS PONTOS:

• Possibilita a ICT prestar a instituições públicas ou

privadas serviços compatíveis com os objetivos da

Lei nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa

científica e tecnológica no ambiente produtivo;

• Possibilita a ICT celebrar acordos de parceria para

realização de atividades conjuntas de pesquisa científica

e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto

ou processo, com instituições públicas e privadas;

LEI DE INOVAÇÃO



PRINCIPAIS PONTOS:

• Permite que o servidor ou empregado público da ICT

envolvido na execução de atividades previstas em acordo de

parceria receber bolsa de estímulo à inovação diretamente
de instituição de apoio ou agência de fomento;

• Permite que o servidor ou empregado público envolvido na

prestação de serviços receber retribuição pecuniária
diretamente da ICT ou de instituição de apoio custeada com

recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada;

LEI DE INOVAÇÃO



PRINCIPAIS PONTOS:

• Veda ao criador ou a qualquer servidor, empregado ou

prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar

qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento

tenha participado diretamente ou tomado conhecimento

por força de suas atividades, sem antes obter expressa

autorização da ICT;

• Entre outros.

LEI DE INOVAÇÃO



• Criação do bônus tecnológico para micro, pequenas e médias

empresas que permitirá as empresas pagarem

compartilhamento de infraestrutura de pesquisa e

desenvolvimento e serviços tecnológicos especializados.

• As ICTs poderão compartilhar e permitir o uso de laboratórios

mediante agora de contrapartida financeira e não financeira.

• Deixa claro e garante às empresas cotitulares de tecnologias

com ICTs a exclusividade no processo de licenciamento e sem

a necessidade da oferta pública.

ALGUMAS NOVIDADES QUE PODERÃO 

VIR COM A APROVAÇÃO DO PL N. 
2.177/2011 – PLC 77/2015



• As ICTs poderão ceder totalmente a sua titularidade ao outro

cotitular mediante compensação financeira ou não financeira,

desde que economicamente mensurável.

• Ficou evidenciado e esclarecido que o pesquisador público

poderá receber remuneração de empresa para executar

projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, assegurada

a continuidade de suas atividades de ensino ou pesquisa.

ALGUMAS NOVIDADES QUE PODERÃO 

VIR COM A APROVAÇÃO DO PL N. 
2.177/2011 – PLC 77/2015



• Fica claro que as fundações de apoio poderão gerir os

recursos decorrentes da proteção do conhecimento.

• O NIT poderá ser constituído com personalidade jurídica

própria como entidade privada sem fins lucrativos.

• Os NITs constituídos no âmbito de ICT poderão assumir a

forma de fundação de apoio conforme a Lei n. 8.958/94.

• Entre outros.

ALGUMAS NOVIDADES QUE PODERÃO 

VIR COM A APROVAÇÃO DO PL N. 
2.177/2011 – PLC 77/2015



Redação Atual da Lei n. 10.973 Redação da PL 2.177 

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-
se:
VII - instituição de apoio - fundação criada
com a finalidade de dar apoio a projetos de
pesquisa, ensino e extensão e de
desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico de interesse das IFES e demais
ICTs, registrada e credenciada nos
Ministérios da Educação e da Ciência e
Tecnologia, nos termos da Lei n. 8.958, de
20 de dezembro de 1994; (Redação
dada pela Lei n. 12.349, de 2010)

Art. 2º ........................................

VII - fundaçãode apoio: fundação criada

com a finalidade de dar apoio a projetos de
pesquisa, ensino e extensão e de

desenvolvimento institucional, científico,

tecnológico e de estímulo à inovação de

interesse das ICTs, registrada e credenciada

nos Ministérios da Educação e da Ciência,
Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei n.

8.958, de 20 de dezembro de 1994, e

demais legislações pertinentes nas esferas

estadual, distrital e municipal;

ALGUMAS NOVIDADES QUE PODERÃO 

VIR COM A APROVAÇÃO DO PL N. 
2.177/2011 – PLC 77/2015

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art5


Art. 9o É facultado à ICT celebrar acordos de
parceria para realização de atividades
conjuntas de pesquisa científica e
tecnológica e desenvolvimento de
tecnologia, produto ou processo, com
instituiçõespúblicas e privadas.

§ 1o O servidor, o militar ou o empregado
público da ICT envolvido na execução das
atividades previstas no caput deste artigo
poderá receber bolsa de estímulo à inovação
diretamente de instituição de apoio ou
agência de fomento.

“Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de

parceria para realização de atividades

conjuntas de pesquisa científica e

tecnológica e desenvolvimento de
tecnologia, produto, serviço ou processo

com instituições públicase privadas.

§ 1º O servidor, o militar, o empregado da

ICT pública ou o aluno de curso técnico, de

graduação ou de pós-graduação envolvido

na execução das atividades previstas no

caput poderá receber bolsa de estímulo à

inovação diretamente da ICT a que esteja

vinculado, de fundação de apoio ou de

agência de fomento.
(...)

ALGUMAS NOVIDADES QUE PODERÃO 

VIR COM A APROVAÇÃO DO PL N. 
2.177/2011 – PLC 77/2015



§ 4º As bolsas concedidas nos termos deste
artigo não configuram vínculo empregatício,
caracterizam-se como doação, não
caracterizam contraprestação de serviços
nem vantagem para o doador, para efeitos
do disposto no art. 26 da Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1995, e não integram a
base de cálculo da contribuição
previdenciária, aplicando-se o disposto a
fato pretérito, como previsto no inciso I do
art. 106 da Lei nº5.172, de 25 de outubro
de 1966.

§ 5º Aplica-se também ao alunode ICT
privadao disposto nos §§ 1º e 4º.”

ALGUMAS NOVIDADES QUE PODERÃO 

VIR COM A APROVAÇÃO DO PL N. 
2.177/2011 – PLC 77/2015



Art. 10. Os acordos e contratos firmados

entre as ICT, as instituições de apoio,

agências de fomento e as entidades

nacionais de direito privado sem fins

lucrativos voltadas para atividades de

pesquisa, cujo objeto seja compatível com

a finalidade desta Lei, poderão prever

recursos para cobertura de despesas

operacionais e administrativas incorridas
na execução destes acordos e contratos,

observados os critérios do regulamento.

“Art. 10. Os instrumentos firmados com as

ICTs, as empresas, as fundações de apoio,

as agências de fomento e os pesquisadores

cujo objeto seja compatível com a

finalidade desta Lei poderão prever

recursos para cobertura de despesas

operacionais e administrativas na execução

deles, podendo ser aplicada taxa de

administração, nos termos do
regulamento.”

ALGUMAS NOVIDADES QUE PODERÃO 

VIR COM A APROVAÇÃO DO PL N. 
2.177/2011 – PLC 77/2015



“Art. 21- A. A União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios, os órgãos
e as agências de fomento, as ICTs
públicas e as fundações de apoio
concederão bolsas de estímulo à inovação
no ambiente produtivo, destinadas à
formação e à capacitação de recursos
humanos e à agregação de especialistas
em ICT e em empresas, que contribuam
para a execução de projetos de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação, e
em atividades de extensão tecnológica, de
proteção da propriedade intelectual e de
transferência de tecnologia.
Parágrafo único. A concessão de bolsas no
âmbito de projetos específicos deverá
observar o disposto nos §§ 4º e 5º do Art.
9º.”

ALGUMAS NOVIDADES QUE PODERÃO 

VIR COM A APROVAÇÃO DO PL N. 
2.177/2011 – PLC 77/2015



Redação Atual da Lei n. 8.958 Redação da PL 2.177

Art. 3o Na execução de convênios, contratos, acordos
e demais ajustes abrangidos por esta Lei, inclusive

daqueles que envolvam recursos provenientes do

poder público, as fundações de apoio adotarão
regulamento específico de aquisições e contratações

de obras e serviços, a ser editado por meio de ato do

Poder Executivo federal.

(Redação dada pela Lei n. 12.863, de 2013)

“Art. 1º................................

§ 7º Os recursos e direitos provenientes dos projetos

de que trata o caput, e das atividades e projetos de
que tratam os Arts. 3º a 9º, 11 e 13 da Lei n. 10.973,

de 2 de dezembro de 2004, poderão ser repassados

pelos contratantes diretamente para as fundações de
apoio.”

“Art. 3º Na execução de convênios, contratos, acordos
e demais ajustes abrangidos por esta Lei que

envolvam recursos provenientes do poder público, as

fundações de apoio adotarão regulamento específico
de aquisições e contratações de obras e serviços, a

ser editado por meio de ato do Poder Executivo de

cada nível de governo.

§ 8º Os Núcleos de Inovação Tecnológica constituídos

no âmbito de ICT podem assumir a forma de

fundação de apoio de que trata esta Lei.”

ALGUMAS NOVIDADES QUE PODERÃO 

VIR COM A APROVAÇÃO DO PL N. 
2.177/2011 – PLC 77/2015

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm#art6


NIT

ESTRUTURAR O AMBIENTE DE INOVAÇÃO

ICT Empresa

Governo

Sociedade



INTERAÇÃO ICTs E 

EMPRESAS

Agente importante do processo

NITs:

Deve ser um agente facilitador 

da interação



COMPETÊNCIAS MÍNIMAS DO                                                                                                      

NÚCLEO DE INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA        

De acordo com o Art. 16 da Lei de Inovação (Lei n. 10.973/04) e Art. 17 do Decreto

5.563/05:

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das

criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de
pesquisa para o atendimento das disposições da Lei;

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção;

IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na
ICT;

V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na ICT,

passíveis de proteção intelectual;

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de

propriedade intelectual da ICT.



INSERÇÃO DE OUTRAS COMPETÊNCIAS 
MÍNIMAS PARA O NIT COM A APROVAÇÃO 

DO PL N. 2.177/2011 – PLC 77/2015

“VII – desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência

competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de

inovação da ICT;

VIII – desenvolver estudos e estratégias para a transferência das inovações

geradas pela ICT;
IX – promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas;

X – negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologias oriundas da

ICT.

(...)

Art. 16 do PL 2177/2011 – PLC 77/2015: 



É importante o NIT contar, para a 

consecução do seu papel, com o apoio da 

alta administração de sua ICT

Na maioria das vezes isso não ocorre...



Minas Gerais possui um grande diferencial:

Os NITs são apoiados pela Agência de Fomento 

do Estado 

FAPEMIG



Por que o papel do Governo/Estado 

é importante no processo de 

induzir e promover a inovação 

tecnológica?

Inovação fundamentada em pesquisa é:

-Incerta

- Arriscada

- De longo prazo

- Exige elevados investimentos



POLÍTICA DE CT&I

O Governo, por meio das Agências de 

Fomento, vem intensificando o apoio a 

projetos focados na interação ICT-

Empresa/Inovação



MISSÃO da FAPEMIG

Induzir e Fomentar a Pesquisa e a Inovação 

Científica e Tecnológica para o 

Desenvolvimento do Estado de Minas 

Gerais.

FAPEMIG – FUNDAÇÃO DE 
AMPARO À PESQUISA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS



POLÍTICA DE CT&I



MUITO OBRIGADA!

elzaaraujo@fapemig.br
gin@fapemig.br 
gpi@fapemig.br


