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Inovação significa novidade ou renovação.
A palavra é derivada do termo latino innovatio, e se refere a uma idéia, 

método ou objeto que é criado e que pouco se parece com padrões 
anteriores. 

Hoje, a palavra inovação é mais usada no contexto de idéias e invenções 
assim como a exploração econômica relacionada, sendo que inovação é 
invenção que chega no mercado. (Wikipedia)

O conceito de inovação é bastante variado, dependendo, 
principalmente, da sua aplicação. 

Inovação é a exploração com sucesso de novas idéias.
E sucesso para as empresas, por exemplo, significa aumento de 
faturamento, acesso a novos mercados, aumento das margens de lucro, 
entre outros benefícios                                        www.institutoinovacao.com.br

O que é inovação?

"A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o processo 
pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um 

negócio diferente ou um serviço diferente".
Drucker (1987)

• De acordo com o Manual de 
Oslo, publicado pela 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), inovação é a 
implementação de um produto
(bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, 
ou um processo, ou um novo 
método de marketing, ou um 
novo método organizacional nas 
práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho 
ou nas relações externas.

O que é inovação?

Traduzido e distribuído pela FINEP



Inovação é a implementação de um 
produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um 
processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método 
organizacional nas práticas de negócios, 
na organização do local de trabalho ou 
nas relações externas.

O que é inovação?

O que é empreendedorismo?
Empreendedorismo é o ato de criar e gerenciar um negócio, 
assumindo riscos em busca de lucro.

O empreendedor deve reunir algumas das seguintes características:
. Estar sempre à busca de oportunidades; 
. Iniciativa
. Persistência
. Comprometimento
. Exigência de qualidade e eficiência
. Correr riscos calculados 
. Saber estabelecer metas
. Buscar informações
. Planejar e monitorar sistematicamente
. Capacidade de persuasão e de formar rede contatos
. Independência e autoconfiança.

Dificilmente uma pessoa reunirá todas estas características em 
perfeito equilíbrio, mas é importante estar consciente de quais são 
suas qualidades e deficiências.

www.sebraesp.com.br



Inovação e empreendedorismo

Inovação ≠ Empreendedorismo

• Só Inovação 
• Só Empreendedorismo
• Inovação + Empreendedorismo

Sem inovação, nem empreendedorismo:
Risco enorme do negócio acabar logo!!!!

Panorama da inovação no Brasil 
e no mundo



Patentes como indicador de P&D

O número de patentes é internacionalmente considerado 
como um dos indicadores relevantes para se avaliar a 
capacidade de um país transformar o conhecimento 
científico em produto ou resultado tecnológico.

Outra informação relevante diz respeito à origem dos 
depositantes, uma vez que permite avaliar a intensidade 
inovativa do país e seu grau de autonomia na produção de 
inovações, por um lado, e o interesse que o mercado 
nacional desperta em indivíduos ou instituições 
estrangeiras que produzem inovações, por outro. Por esta 
razão, passaram a ser divulgadas as informações 
referentes às patentes solicitadas segundo a origem do 
depositante, isto é, se residente ou não-residente no 
Brasil. 

Patentes como indicador de P&D

Como o número de patentes depositado em cada país tem 
relação com os recursos nacionais aplicados em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) e também decorre do número de 
pesquisadores envolvidos em ciência e tecnologia (C&T) de 
cada país, sendo ambos muito variáveis entre os países 
selecionados, convém ponderar o número de patentes 
depositadas por um destes fatores para se alcançar 
indicadores que meçam mais adequadamente os esforços 
nacionais nesta área. 
Na tabela em análise optou-se por ponderar o número de 
depósito de patentes pelo Produto Interno Bruto (PIB) para 
tornar mais transparente o esforço aplicados em P&D pelos 
diversos países selecionados. 
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Patentes no Brasil
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Patentes no mundo

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9238.html
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Pedidos e concessões de patentes de invenção junto ao Escritório Americano de Marcas e 
Patentes (USPTO, na sigla em inglês) de países selecionados, 2000/2010

País

Pedidos Concedidos

2000 2010
Variação 

percentual (%)  
2010/2000 

2000 2010 Variação percentual 
(%)  2010/2000 

Africa do Sul 209 320 53,1% 111 116 4,5%

Alemanha 17.715 27.702 56,4% 10.235 12.363 20,8%

Argentina 137 134 -2,2% 54 45 -16,7%

Austrália 1.800 3.739 107,7% 705 1.748 147,9%

Brasil 220 568 158,2% 98 175 78,6%

Canadá 6.809 11.685 71,6% 3.419 4.852 41,9%

China 469 8.162 1640,3% 119 2.657 2132,8%

Cingapura 632 1.540 143,7% 218 603 176,6%

Coréia 5.705 26.040 356,4% 3.314 11.671 252,2%

Espanha 549 1.422 159,0% 270 414 53,3%

Estados Unidos 164.795 241.977 46,8% 85.068 107.791 26,7%

França 6.623 10.357 56,4% 3.819 4.450 16,5%

India 438 3.789 765,1% 131 1.098 738,2%

Itália 2.704 4.156 53,7% 1.714 1.798 4,9%

Japão 52.891 84.017 58,8% 31.295 44.813 43,2%

México 190 295 55,3% 76 101 32,9%

Portugal 17 111 552,9% 11 28 154,5%

Reino Unido 7.523 11.038 46,7% 3.659 4.299 17,5%

Rússia 382 606 58,6% 183 272 48,6%

Fonte(s): Escritório Americano de Marcas e Patentes (USPTO, na sigla em inglês), dados extraídos em 06/12/2013;

-pedidos de patentes: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/appl_yr.htm;

-patentes concedidas:  http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utlh.htm

Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Patentes no mundo:
Evolução no número de solicitações



Patentes no mundo: residentes 
e não residentes
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Patentes no mundo

Publicações como indicador de P&D

Tendo em vista que o produto de uma pesquisa 
materializa-se, grosso modo, em uma publicação ou 
uma patente, o número de artigos publicados é 
considerado um dos indicadores da produção 
científica nacional. 

Freqüentemente, esses dados são analisados 
comparativamente com os da produção técnica, permitindo 
avaliar, entre outros pontos, a capacidade de o país 
apropriar-se do conhecimento científico de que dispõe, 
transformando-o em avanços tecnológicos..



Publicações como indicador de P&D

As informações referem-se ao número de artigos originários 
do Brasil, da América Latina e do mundo publicados em 
periódicos científicos indexados nas bases de dados do 
Institute for Scientific Information (ISI), obtidas a partir de 
uma de suas publicações, o National Science Indicators. São 
listados também os percentuais das contribuições brasileiras 
em relação ao total da América Latina e do mundo. 

A base ISI é amplamente reconhecida como uma das mais importantes, 
se não a mais importante, base de informações referente à produção 
bibliográfica em âmbito internacional. Além da simples contabilização, 
que se apresenta aqui, tal base permite a produção de indicadores muito 
mais detalhados e complexos, a serem futuramente incorporados a esta 
página.  Ressalte-se que a produção bibliográfica nacional não 
se limita aos artigos publicados na base ISI.

Publicações no mundo

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9227.html



Publicações no mundo em %

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9235.html

BR: 15°

Publicações no mundo: os 20 +

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9230.html

BR: 15°
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BR: 12o

Pais 2006 2012

1 EUA 443.001 493.337

2 China 185.446 383.117

3 UK 115.781 137.413

4 Alemanha 111.433 132.505

5 Japão 115.558 111.893

6 França 79.987 95.534

7 Canadá 64.196 79.017

8 Itália 60.148 77.747

9 Espanha 47.850 70.539

10 Coréia 40.907 64.581

11 Austrália 42.151 62.200

12 Brasil 31.619 53.083

13 Rússia 33.384 37.568

14 Portugal 9.305 16.762

15 México 11.458 15.464

16 Cingapura 10.563 15.085

17 África do Sul 7.548 12.766

18 Argentina 7.067 10.430

Publicações no mundo: os 20+ em crescimento

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9232.html

BR: 10°



Publicações de brasileiros

Publicações de brasileiros: mundo e AL

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9257.html



Participação percentual do número de artigos brasileiros 
publicados em periódicos científicos indexados pela 

Thomson/ISI e Scopus em relação ao mundo, 1996-2012



Total Engenharia Física Química Clinica 
Médica

Animais e 
Plantas

Biologia e 
Bioquímica

18.551 1.017 2.378 2.285 3.462 1.830 1.403

BRASIL 5,5% 12,8% 12,3% 18,7% 9,9% 7,6%

38.075,00 2.013 4.543 4.482 6.144 4.243 2.765 

AL 5,3% 11,9% 11,8% 16,1% 11,1% 7,3%

981.071 77.971 111.960 127.125 206.470 53.444 58.940 

Mundo 7,9% 11,4% 13,0% 21,0% 5,4% 6,0%

Publicações brasileiras, da AL e do 
mundo por área do conhecimento



Gastos em Pesquisa

P&D x PIB

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/7978.html



P&D per capita

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/7982.html

P&D por pesquisador

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/7988.html



P&D por setor (Governo e empresas)

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/7988.html

P&D por objetivos socioeconômicos

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8397.html
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Pesquisadores em Tempo Integral em pesquisa

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8491.html

PESSOAL em Tempo Integral em pesquisa

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8492.html



Pesquisadores em Tempo Integral por setor

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8495.html

Pesquisadores  na Empresa

EDITAL 75 / 2011

CNPq

Exemplo de um Edital para 

incorporação de doutores na indústria

Anualmente o CNPq (www.cnpq.br) e/ou a CAPES (www.capes.gov.br) abre editais 
deste tipo. Os editais vigentes devem ser procurados nos sites das agências.



Pesquisadores  na Empresa
CNPq – Edital 75/2011

Apoiar as atividades de pesquisa tecnológica e de inovação, 
por meio 
da inserção de mestres ou doutores,
em empresas de micro, pequeno e médio porte, 
atendendo aos objetivos do Plano de Ação de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional 
(Plano CTI 2007-2010 -
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/66226.html) 
e as prioridades da Política de Desenvolvimento
Produtivo (PDP - http://www.mdic.gov.br/pdp/index.php/sitio/inicial).

Pesquisadores  na Empresa
CNPq – Edital 75/2011

Seguindo o que é definido na PDP como Programas Estruturantes para 
Sistemas Produtivos, e as áreas de
interesse dos Fundos Setoriais financiadores deste Edital, as propostas 
de projetos devem abordar os setores
industriais, dentro dos seguintes temas: 

Programas Mobilizadores em Áreas 
Estratégicas (Tecnologias de Informação e 
Comunicação, Nanotecnologia, Biotecnologia, 
Complexo Industrial da Defesa, Complexo 
Industrial da Energia Nuclear e Complexo 
Industrial da Saúde), bem como a indústria 
aeroespacial.



Pesquisadores  na Empresa
CNPq – Edital 75/2011

Seguindo o que é definido na PDP como Programas Estruturantes para 
Sistemas Produtivos, e as áreas de
interesse dos Fundos Setoriais financiadores deste Edital, as propostas 
de projetos devem abordar os setores
industriais, dentro dos seguintes temas: 

Programas Para Fortalecer Competitividade 
(Complexo Automotivo, Indústria de Bens de Capital, 
Indústria Naval e de Cabotagem, Indústria Têxtil e de 
Confecções, complexo de Couro, Calçados e Artefatos, 
setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, setor 
de Madeira e Móveis, Indústria de Transformados 
Plásticos, Complexo Produtivo do Biodiesel, a 
Agroindústria, Construção Civil e Complexo de Serviços).

Pesquisadores  na Empresa
CNPq – Edital 75/2011

Seguindo o que é definido na PDP como Programas Estruturantes para 
Sistemas Produtivos, e as áreas de
interesse dos Fundos Setoriais financiadores deste Edital, as propostas 
de projetos devem abordar os setores
industriais, dentro dos seguintes temas: 

Programas para Consolidar e Expandir 
Liderança (Complexo produtivo do Bioetanol, 
Complexo industrial do 
Petróleo, Gás e Petroquímica,
Complexo Aeronáutico e 
Complexos produtivos de Mineração, 
Siderurgia, Celulose e Carnes)



Pesquisadores  na Empresa
CNPq – Edital 75/2011

Recursos Financeiros 

II.1.3.1 – As propostas aprovadas neste Edital serão 
financiadas com recursos no valor global estimado de 
R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a 
serem liberados, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira do CNPq

II.1.3.3 – Por projeto, o valor máximo a ser solicitado ao 
CNPq é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
somente em bolsas, nas modalidades descritas neste Edital 
e com vigências limitadas a 24 (vinte e quatro) meses.

Pesquisadores  na Empresa
CNPq – Edital 75/2011

II.1.3.5 - Contrapartida

As instituições proponentes ou executoras deverão 
aportar ao projeto a contrapartida mínima de 
20% do valor
do projeto, em recursos financeiros ou não 
financeiros, efetivamente necessários para a 
execução da proposta e que possam ser 
economicamente mensuráveis e demonstráveis. 



Pesquisadores  na Empresa
CNPq – Edital 75/2011

II.1.4.1 - Itens Financiáveis
Serão financiadas somente bolsas, que devem estar diretamente 
relacionadas ao objeto e às atividades do projeto, compreendendo as 
modalidades:
a) SET (Fixação e Capacitação de Recursos Humanos -
Fundos Setoriais), níveis:

- A, B e C (para doutores). 
- D, E e F (para mestres)
- I (para alunos de graduação)

b) DTI (Desenvolvimento Tecnológico Industrial), todos os níveis;
c) EV (Especialista Visitante), todos os níveis;
d) ATP (Apoio Técnico em Extensão no País), todos os níveis.

II.1.4.2. É obrigatório que a proposta solicite, no mínimo, uma bolsa SET para 
mestre ou doutor, ou seja, nos níveis A, B, C, D, E ou F, no decorrer do projeto.

Fixação e Capacitação de Recursos 
Humanos – Fundos Setoriais – SET

6.1 - Finalidade
Estimular a fixação e capacitação no País de 
recursos humanos com destacado desempenho 
acadêmico e tecnológico e/ou reconhecida 
competência profissional em áreas estratégicas e 
temas de interesse dos Fundos Setoriais.

6.2 - Requisitos para o bolsista
a) ter perfil adequado à atividade a ser 
desenvolvida; e
b) dedicar-se em tempo adequado às necessidades 
do projeto, conforme definido na proposta.

http://www.cnpq.br/normas/rn_10_015_anexo1_set.htm



Fixação e Capacitação de Recursos 
Humanos – Fundos Setoriais – SET

6.3 - Duração
De um a 36 (trinta e seis) meses, no mesmo projeto ou 
em projetos distintos, consecutivos ou alternados, e 
ainda, respeitado o limite orçamentário do projeto.

6.4 - Benefícios
Mensalidades, conforme tabela de valores de bolsas 
estabelecida em Resolução Normativa específica.
6.4.1 - Profissionais com vínculo celetista ou estatutário 
receberão 60% (sessenta por cento) do valor da bolsa, no 
nível em que forem enquadrados.
6.4.2 - Além da bolsa, a chamada poderá oferecer alguma 
modalidade de auxílio.

http://www.cnpq.br/normas/rn_10_015_anexo1_set.htm

Fixação e Capacitação de Recursos 
Humanos – Fundos Setoriais – SET

6.5 – Critérios mínimos para enquadramento dos 
bolsistas
SET-A - Profissional com título de doutor, na área de 
execução do projeto, há no mínimo 5 (cinco) anos, e com 
comprovada experiência em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação.

SET-B - Profissional com título de doutor, na área de execução do 
projeto, há no mínimo 2 (dois) anos, e com comprovada experiência 
em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação.

SET-C - Profissional com título de doutor, na área de execução do 
projeto, e comprovada experiência em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação.

http://www.cnpq.br/normas/rn_10_015_anexo1_set.htm



Fixação e Capacitação de Recursos 
Humanos – Fundos Setoriais – SET

6.5 – Critérios mínimos para enquadramento dos 
bolsistas
SET-D - Profissional com título de mestre, na área de 
execução do projeto, há no mínimo 5 (cinco) anos, e com 
comprovada experiência em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação.

SET-E - Profissional com título de mestre, na área de execução do 
projeto, há no mínimo 2 (dois) anos, e com comprovada experiência 
em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação.

SET-F - Profissional com título de mestre, na área de execução do 
projeto, e comprovada experiência em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento ou inovação.

http://www.cnpq.br/normas/rn_10_015_anexo1_set.htm

Fixação e Capacitação de Recursos 
Humanos – Fundos Setoriais – SET

http://www.cnpq.br/normas/rn_10_016.htm


