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CT&I

Prioridades 
construídas 
em torno de 
visões de futuro, 
políticas de 
longo prazo 
capazes de 
alavancar o 
investimento 
privado e 
melhorar a 
eficiência do 
gasto público

Tendências entre países da OCDE:

uma agenda 
fundamental 
para o Brasil 

Crescente alocação dos recursos 
em PD&I no setor privado

Maior integração entre os 
instrumentos públicos de apoio

Amplo uso de incentivos fiscais à PD&I, 
de compras públicas e de encomendas 
tecnológicas, com foco em projetos 
voltados à superação de desafios 
sociais em áreas estratégicas

Busca pela concertação público-privada 
no desenho e implementação de 
políticas, com metas compartilhadas



retração do gasto brasileiro
P&D/PIB
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Fonte: MCTIC, 2018.
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retração do gasto brasileiro
P&D/PIB Brasil na 

contramão dos 
países inovadores

em bilhões de US$ 

correntes de PPC

$442,72 

$110,09 

$155,10 

$84,25 

$483,68 

$43,30 $40,50 
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Fonte: MCTIC, 2018.
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com pós-graduação
Brasil Retração do 

gasto brasileiro 
em P&D

em bilhões de US$ 
correntes de PPC

32,5 33,9 34,8 
38,7 

42,0 43,3 
40,5 

16,6 17,93 19,12
22,30 22,17 22,62 21,18

15,9 16,0 15,7 16,3 
19,8 20,7 19,4 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: MCTIC, 2018.

Dispêndios públicosTotal Dispêndios empresariais



sem pós-graduação
Brasil Retração do 

gasto brasileiro 
em P&D

em bilhões de US$ 
correntes de PPC

24,3 24,5 24,7 
27,4 

29,5 31,3 29,3 

9,0 9,10 9,70
11,80 10,60 11,50 10,80

15,3 15,3 15,0 15,6 
18,9 19,7 18,5 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: MCTIC, 2018.

Dispêndios públicosTotal Dispêndios empresariais



FNDCT
baixo  limite 

de gasto

Evolução do FNDCT, 2016-2019
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Agenda
de políticas 

públicas da MEI



Nova 
estrutura
Introdução: inovação 
e competitividade para 
um futuro melhor

A Mobilização Empresarial 
pela Inovação

Ciência, Tecnologia e 
Inovação: uma agenda 
necessária



6 PILARES

Financiamento
à Inovação

Recursos Humanos 
para Inovação

Pequenas e Médias 
Empresas Inovadoras  
e Startups

Inserção Global 
via Inovação

Marco Regulatório 
da Inovação

Política e Governança 
de CT&I na transição 
para economia digital



Promover a 
transição para 
economia 
digital

Política e Governança 
de CT&I

Formular uma política nacional de 
inovação para viabilizar a transição 
para  a economia digital 1
Estabelecer a governança de CT&I 
no MCTIC de forma coordenada 
entre os setores privado e público2
Dar protagonismo aos ministérios finalísticos 
(ex. Defesa, Saúde, Minas e Energia) 
na execução de políticas de inovação3
Priorizar o monitoramento e 
avaliação das políticas públicas4

PrioridadesFoco da 
Agenda 



Marco Regulatório 
da Inovação

Aperfeiçoar os instrumentos de 
incentivo à inovação (ex.: Lei do 
Bem, políticas de bolsas para PD&I, 
poder de compra do Estado etc.)

1
Fortalecer o sistema 
brasileiro de registro 
de marcas e patentes2
Desburocratizar os processos de 
execução dos recursos e de prestação 
de contas de projetos de inovação 3

PrioridadesFoco da 
Agenda 

Aprimorar 
o sistema de 
incentivos e 
de propriedade 
intelectual 



Financiamento 
à Inovação

PrioridadesFoco da 
Agenda 

Aumentar o 
volume de 
recursos públicos 
e privados para 
CT&I

Viabilizar a aplicação do rendimento 
da parcela não regulamentada do 
Fundo Social em atividades de CT&I1
Priorizar o investimento em inovação 
e/ou soluções em áreas estratégicas 
para o país e para o setor produtivo2
Utilizar o poder de compra do Estado 
para estimular o desenvolvimento e a 
difusão de tecnologias estratégicas e 
disruptivas3
Recompor o orçamento federal, 
assegurando sua estabilidade 
e recursos para subvenção4



Recursos Humanos 
para Inovação

PrioridadesFoco da 
Agenda 

Fortalecer 
e modernizar 
o ensino nas 
áreas STEM

Estimular a revisão dos currículos 
e das metodologias de ensino 
dos cursos das áreas de STEM1
Incentivar a integração entre 
os cursos de Engenharia e o 
setor produtivo 2
Aprimorar o sistema de avaliação 
dos cursos de Engenharia3
Apoiar a capacitação dos 
docentes, em especial em 
metodologias ativas de ensino4



Inserção Global 
via Inovação 

PrioridadesFoco da 
Agenda 

Impulsionar 
a inserção 
global da 
indústria 
brasileira

Estruturar programa de fomento de longo 
prazo voltado para a internacionalização 
de empresas inovadoras1
Ampliar o fluxo internacional de 
profissionais, para fins de capacitação 
e cooperação em PD&I2
Conectar empresas brasileiras a centros de 
PD&I no exterior e empresas internacionais 
a centros de referência no Brasil 3



Pequenas e Médias Empresas 
Inovadoras e Startups

PrioridadesFoco da 
Agenda 

Fomentar o 
empreendedorismo 
inovador

Estimular o investimento 
em startups e empresas 
de base tecnológica 1
Conectar parceiros de ecossistemas 
de inovação no Brasil e no exterior, 
favorecendo o acesso a fontes de 
inovação e ao desenvolvimento de 
produtos intensivos em tecnologia

2

Criar o marco 
regulatório de Startups3



Diretrizes para 
aumentar a 
inovação e 
competitividade 
da Indústria



Priorizar a inovação na agenda 
pública, traduzida em política 
de longo prazo, de caráter 
transversal, com coordenação 
pelo alto escalão do governo e 
representatividade empresarial

Garantir recursos estáveis 
para inovação em projetos 
relevantes para a sociedade 
(mission driven) estimulando 
parcerias público-privadas 

1

2



Formar profissionais especializados, 
com base em currículos e atividades 
práticas alinhadas às novas tendências 
tecnológicas e exigências de mercado

Assegurar mecanismos estáveis 
que permitam o aumento do fluxo de 
conhecimento, da internacionalização 
de empresas e universidades, 
e a consequente inserção em 
cadeias de maior valor agregado

3

4
Fortalecer ambientes 
empreendedores5
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