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Objetivos GT 

Indicadores 
de Inovação

 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

 Aferir resultados de inovação de empresas da MEI em 

comparação com as demais empresas no Brasil e no 

mundo



Índices de 

inovação
Classificação 
Brasil 

Global Innovation Index 2019 – Wipo, Insead e Cornell 

(129 países): 66ª 

Global Competitiveness Index 2018 – World Economic

Forum (140 países): 72ª

 Ecossistema de Inovação

 Dinamismo empresarial: 108ª 

Capacidade de inovação: 40ª



Acórdão 

TCU 
1237/2019

Governança da inovação: fragmentação das políticas 

de incentivo à inovação e ausência de coordenação 

das políticas federais de fomento à inovação

 Recomendação: criação ou aprimoramento das 

instâncias de governança para a tomada de decisão 

de C,T&I, melhorando a articulação política para tratar 

do tema inovação e a interlocução entre os setores 

público e privado



Tópicos para monitoramento e 

avaliação

Investimento  
em atividades 
de inovação

Fontes de 
informação e 
cooperação
para inovação

Fontes de 
financiamento 
para inovação

Índice Global de 
Inovação 

EMPRESAS

PAÍSES

Impacto das 
inovações

Índice Global de 
Competitividade



Meta no curto prazo (em execução)

Elaborar análise internacional comparativa entre indicadores de inovação de empresas 

no exterior com o grupo de empresas da MEI e demais empresas brasileiras (em 

execução)

Metodologia

 Tabulação de dados especiais de empresas da MEI (160) na Pintec

 Análise do grupo por porte e intensidade tecnológica 

 Indicadores: Inovação: produto, processo, novo para o mercado; investimento: 

em P&D, em atividades inovativas, cooperação para inovar, dificuldades para 

inovar 

 Sistematização e comparação dos dados do grupo com os da Pintec e da 

Community Innovation Surveys (CIS/Eurostat) 

 Identificação de adequações necessárias para nova análise comparativa 

quando do lançamento da nova Pintec



Metas no médio prazo 

 Realizar análise internacional comparativa entre indicadores 

de inovação de empresas no exterior (CIS) com empresas da 

MEI e demais empresas brasileiras, a partir da nova Pintec, a ser 

lançada em março/2020

 Definir indicadores para a base de dados a ser monitorada 

pelo GT, alinhados à Pintec e orientações do NESTI, 

possibilitando comparação internacional

 Estruturar plataforma para o registro dos indicadores 

empresariais e geração de relatório comparativo para as 

empresas

 Elaborar publicação para acompanhar a performance das 

empresas brasileiras



Pontos de atenção

Como sensibilizar as empresas para disponibilizar dados para as 

pesquisas oficiais e para a MEI?

Que dados empresariais coletar e disponibilizar em nossa 

plataforma? 

 Analisar a heterogeneidade em empresas de mesmos porte e 

segmentos 

 É possível convergência das diversas mensurações de inovação –

Prêmio Nacional de Inovação (PNI), plataforma de 

autodiagnóstico do CGEE, Prêmio Valor Econômico?

 Plataforma para o registro, armazenamento e disseminação dos 

dados de indicadores de inovação pelas empresas (considerar 

plataformas já existentes)



Pontos de atenção

Como mensurar a inovação no ecossistema de startups e 

venture capital, envolvendo Endeavour, ABVCAP, Valor 

Econômico e outros? 

 Definição de ponto focal no Governo Federal para a 

governança da inovação no país, inclusive dos indicadores 

de inovação brasileiros

Garantir independência política do projeto e apoio da CNI 

para o GT

Monitoramento dos indicadores de inovação adotados por 

entidades de referência internacionais (NESTI - National

Experts on Science & Technology Indicators – a partir do 

Manual de Oslo / 2018)



Próximos passos
 Enviar carta do Laércio aos líderes da MEI, informando objetivos do GT, 

para buscar engajamento para os trabalhos

 Apresentar relatório da análise comparativa internacional (empresas MEI x 

base CIS x base Pintec) no Comitê de Líderes da MEI (29/11) 

 IBGE: compartilhar estudos internacionais sobre aproximação com o 

informante

 CGEE: compartilhar autodiagnóstico de inovação

 Realizar próxima reunião do GT em 5/11/2019, com o objetivo de:

 discutir os resultados da análise comparativa realizada, ajustando 

metodologia para a análise dos dados a partir da próxima Pintec

 conhecer a política de inovação do Governo Federal 

 elaborar cronograma de atividades do GT


