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Inovação

• Fundamental para a competitividade e o 

desenvolvimento econômico de um país

• Papel estratégico nas organizações, orientando a 

produtividade e competitividade, inclusive 

internacional

• Mensuram e comunicam o valor da PD&I

Indicadores de inovação



Indicadores de inovação 
empresarial
Manual de Oslo (OECD/Eurostat, 2018)

• Atividades inovativas

• Capacidades para inovação

• Fluxos de inovação e conhecimento

• Fatores externos que influenciam a inovação

• Objetivos e resultados da inovação 



Análise dos indicadores de inovação pelas 
empresas para a tomada de decisão

• Planejamento – resultados e impactos alcançados

• Accountability - ROI 

• Defesa de interesses, a partir dos resultados

• Aprendizado



Insights
Blue Sky Fórum sobre Indicadores de Inovação

Infraestruturas digitais para medição e análise
Novas oportunidades de colaboração e fortalecimento do 
diálogo entre:

• formuladores de políticas, usuários e fornecedores de 
dados

• práticas nacionais e globais 
• esforços para criar e manter recursos de dados 

subjacentes e esforços para desenvolver indicadores
• estatísticos oficiais e outros profissionais
• profissionais de dados de CTI e profissionais em domínios 

estatísticos relacionados



GT Indicadores de Inovação



• Aferir resultados de inovação de empresas da 
MEI em comparação com as demais empresas 
no Brasil e no mundo

• Levantar  dados que contribuam para o 
monitoramento e aperfeiçoamento de políticas 
que fortaleçam o ecossistema nacional de 
inovação

• Apoiar na identificação das melhores práticas 
empresariais e de novas ações de políticas 
públicas de padrão internacional, visando 
melhorar o posicionamento do Brasil nos 
rankings de inovação

Objetivos GT Indicadores de Inovação



• Análise comparativa nacional e internacional de 
indicadores

• Plataforma para o registro dos indicadores 
empresariais e geração de relatório comparativo 
para as empresas

Metas GT Indicadores de Inovação
Empresas como nível de análise



Indicadores de Inovação
• 17/4
• 20/5
• 6/8
• 12/11GTs MEI

Próximas 
reuniões Engenharias / STEAM

• 15/5
• 15/6
• 17/7
• 7/8
• 27/11


