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Perfil dos clientes do IPT (por faturamento)



Diferença entre Faturamento Realizado e 
Planejado para o IPT 

(x R$ 1000)

Cerca de 40% dessa diferença é
causada por queda de demanda





PRODUÇÃO INDUSTRIAL
(1o trim 2012 - IEDI)



Setores com demanda estável
Setores com queda de demanda



Esse cenário produz riscos 
enormes

Riscos de uma 
especialização 
regressiva, com a 
ampliação do 
consumo suprida 
por importações 
e aumento 
excessivo do 
conteúdo 
importado

O desempenho do comércio internacional da indústria é um sinal 
claro destes desafios.



Quanto maior a intensidade 
tecnológica, maior o déficit • Manufaturados de alta 

intensidade: déficit de US$ 
26,2 bilhões

• Média alta intensidade: 
déficit  de US$ 39,3 bilhões

• Média baixa intensidade 
tecnológica: déficit de US$ 
8,2 bilhões

• Superávit nos manufaturados 
de baixa intensidade 
tecnológica (US$ 38,9 bilhões)

Comércio exterior: o melhor alerta



Exemplo do processo de nascimento e 
morte de uma indústria – Fase 1 –
Nascimento – micro empresa

SIMPLES NACIONAL 

Vendas 3.599.999,99 
P. Serviços -

Total 3.599.999,99 

SIMPLES - VENDAS 12% 432.000,00 
SIMPLES - P. SERVIÇOS 16,98% -

TOTAL 
IMPOSTOS 432.000,00 12,00%
TOTAL DE 

CUSTOS 2.100.000,00 
RESULTADO 1.067.999,99 29,67%



Exemplo do processo de morte de uma 
indústria – Fase 2 - Desespero

LUCRO PRESUMIDO 

Vendas 3.600.000,00 B.C. INSS 1.500.000,00 

P. Serviços 
-

Pro-Labore 
Autônomos 622,00 

Total 3.600.000,00 Total 1.500.622,00 

BASE IRPJ BASE CSLL 
L.Presum 

Vendas 8% 
288.000,00 

L. Presum 
Vendas 12% 

432.000,00 

L.Presum P.S. 
32% 

-
L.Presum P.S. 

32% 
-

Total Lucro 
Presumido 

288.000,00 
Total Lucro 
Presumido 

432.000,00 

PIS - 0,65% 23.400,00 
COFINS - 3% 108.000,00 

IRPJ - 15% 43.200,00 
ADIC. IR - 10% 26.800,00 

CSLL - 9% 38.880,00 
ISS - 2% -

INSS - 28,80% 432.124,40 
IPI 550.500,00 

ICMS 639.600,00 

TOTAL 
IMPOSTOS 1.862.504,40 51,74%
TOTAL DE 

CUSTOS 2.100.000,00 
RESULTADO (362.504,40) -10,07%

Qual a Saída???

1 – dividir a empresa em duas: 
Não é legal!! (considerado 
rearranjo societário com vistas à
evasão fiscal).

2 – Importar da china? Vamos 
ver como é isso…



Exemplo do processo de morte de uma 
indústria – Fase 3 – Operação China

LUCRO PRESUMIDO - da China 

Vendas 3.600.000,00 B.C. INSS 250.000,00 

P. Serviços -
Pro-Labore 
Autônomos 622,00 

Total 3.600.000,00 Total 250.622,00 

BASE IRPJ BASE CSLL 
L.Presum 

Vendas 8% 
288.000,00 

L. Presum 
Vendas 12% 

432.000,00 

L.Presum P.S. 
32% 

-
L.Presum P.S. 

32% 
-

Total Lucro 
Presumido 

288.000,00 
Total Lucro 
Presumido 

432.000,00 

PIS - 0,65% 23.400,00 
COFINS - 3% 108.000,00 

IRPJ - 15% 43.200,00 
ADIC. IR - 10% 26.800,00 

CSLL - 9% 38.880,00 
ISS - 2% -

INSS - 28,80% 72.124,40 
IPI 550.500,00 

ICMS 639.600,00 
TOTAL 

IMPOSTOS 1.502.504,40 41,74%
TOTAL DE 

CUSTOS 1.150.000,00 
RESULTADO 947.495,60 26,32%



O Quadro atípico do desenvolvimento



Nosso planeta 
corre perigo, 
vamos falar 
brevemente 
sobre isso...



E quanto ao uso de recursos renováveis? 
Nosso planeta agüenta?

• Área útil cultivável do 
planeta: 11,3 bilhões de 
Hectares

• População do Planeta: 
6,15 bilhões de pessoas

11,3/6,15 =1,8 hec/pessoa

Mas hoje o mundo já consome 2,2 hec/pessoa



Consumo de Recursos Renováveis



Correlação entre IDH e Eco Footprint

Circle'size'is'
propor, onal'to'
popula, on'of'

selected'
countries'



Perspectivas do Brasil
• Excelentes .... no longo prazo (visão externa):

• agenda da sustentabilidade

• ciclo de renda e crédito – Aumento de consumo

• commodities e Pré Sal: fim da restrição externa

• Mas, nos sabemos que ....
• câmbio ainda é um desafio

• crescimento para dentro

• instabilidade e crescimento lento do mundo

• ambiente desfavorável (tributário, eficiência governo, educação, etc)

Agenda obrigatória de produtividade e competitividade...
Mas ainda é possível ajudar as empresas, se elas 
estão morrendo? Como fazer?
INOVAÇÃO é a palavra chave?



Conceito de Inovação Tecnológica?



Invenções ou inovações?



Invenção X Inovação



Inovação

“Uma 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.”

• Manual de Oslo

“Inovação é a exploração com sucesso de novas 
idéias”

• Innovation Report, Inglaterra

O que é inovação?
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> 25% 10-25% < 10%taxa de crescimento

embrionária emergente crescimento madura

> - 10%

declínio

breakthrough

sustentabilidade

maturidade

diferenciação

businessbusiness
innovationinnovation

costcost
innovationinnovation

marketmarket
innovationinnovation

feature
innovation

Pode ser 
feito?

terá
mercado ?

• reduzir ‘time to the market’
• incrementar portfólio de tecnologias
• encontrar o produto que o mercado quer
• acelerar tempo de desenvolvimento
• decidir adequadamente quando desenvolver ou 
comprar

Mudança de Foco, é lenta mas necessária

Mudança de focoMudança de foco



Questões Fundamentais:

Partindo-se do princípio que temos bom 
desempenho em pesquisa mas não temos intensa 
atividade nas fases de escalamento da inovação:

Como podemos incrementar a inovação na 
indústria numa economia em processo de 
desindustrialização?

Qual seria o mecanismo mais rápido e eficiente 
para produzir impacto real?



Exemplo da criação do Fraunhofer: 
O foco nos clientes e no vale da morte:

1949, 1950

The Fraunhofer-Gesellschaft was founded on March 26, 1949 in 
Munich, as part of the reorganization and expansion of the 
German research infrastructure. In its early years, the main 
function of the non-profit organization was essentially 
administrative: To raise funding through government bodies, 
donations and association members for allocation to industrial 
research projects.
Initial activities focused primarily on industry in Bavaria. 
In tune with the needs of the early post-war period, research 

focused on the fields of mining, the iron and steel industry and 
mechanical engineering.

Fonte: 60 Years of Fraunhofer Geselchaft @ www.fraunhofer.de



Production
Increase 250%

Area
Increase 32%

How to increase innovation in the 
Brazilian industry? 

The search for a R&D model able to produce productivity impact similar as the one made by 

EMBRAPA to our agricultural business was the basic inspiration for EMBRAPII

Sources: The economist sept. 2013, Embrapa and Ministry of Agriculture

47 Research Units
16 business offices
9.800 Employees



Aceleração do sistema Fraunhofer

Fonte: 60 Years of Fraunhofer Geselchaft @ www.fraunhofer.de

Não podemos 
esperar 35 anos 
para ter 30 
centros 
EMBRAPII!

Mas não 
podemos errar 
também!



0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

198
1

198
2

198
3

198
4

198
5

198
6

198
7

198
8

198
9

199
0

199
1

199
2

199
3

199
4

199
5

199
6

199
7

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

N
º 

of
 A

rti
cl

es

Brazil

Poland

Belgium

Israel

Scotland

Denmark

Finland

Austria

Norway

Brazil scientific Production and selected Country's  Brazil scientific Production and selected Country's  ((AustriaAustria, , BelgiumBelgium, , 
DenmarkDenmark, , FinlandFinland, Israel, , Israel, NorwayNorway, , PolandPoland, Scotland), Scotland)

Source: ISI - Institute for Scientific Information. National Science Indicators, USA. Data Base Standard - ESI (2007).

Brazil has had a 
strong growth in 
the production of 
science with high 
investment in its 
research 
infrastructure. 
Part of these new 
competences 
could fulfill the 
R&D demands for 
innovation in 
Industry

EMBRAPII’s Strategy: Supporting the present competences 
towards R&D for industrial Innovation



Mundo AcadêmicoMundo Acadêmico
Liberdade

Reconecimento 
Honorifico

Longo prazo
Cooperativo
Publicações

FInanceiro 
Poder
Curto Prazo
Secretivo
Competitivo
Tenso

MundoMundo EmpresarialEmpresarial

Entender as Diferenças: 
A busca por valores comuns e Integração

Um novo paradigmaUm novo paradigma
conciliador para ambosconciliador para ambos



Função de um Conector entre empresa e 

academia

University

Basic and Applied 
Research

Education

Extension Programs

Company

Products and Services

Financial Resources

R&D

Research Institute

Pre-competitive 
research

Technological 
Development

Management of 
cooperative projects

Technological Services

“Translator” of business 
demands



O papel dos institutos conectores

R/D/I Projects

INNOVATION AGENTS

Enterprise/Factory – Innovation processes

Life cycle 
manage

Life cycle 
manageproductionproductionFinal 

design
Final 

design
Pilot 

Plant
Pilot 

Plant
Pilot 

Design
Pilot 

Design
Tech. 

selection
Tech. 

selectionBasic searchBasic search

analysis Special 
testing

Calibrations

Proof of 
concept

Pilot Plant

Product 
Testing

LCE

Basic and Applied Research

Concept Pilot Production

Educatio
n Process 

development

Universities

Instituto



Atual desafio: estruturar a rede EMBRAPII, de forma que 

seja capaz de realmente promover a inovação nas empresas com 
capacidade de aceleração.

Para isso precisamos responder às seguintes 
questões:

Quais são os potenciais parceiros empresariais 

que possibilitariam uma aceleração rápida do 
sistema

Quem são os grupos de pesquisa ou instituições 

capazes de desenvolver as inovações pretendidas

Qual seria a melhor estratégia para aproximar 
ambos em torno de centros EMBRAPII.



Empresas que investem em P&D
Principais contratantes de recursos reemb. FINEP (2010-12)



Empresas que investem em P&D

Principais depositantes de patentes – INPI (2004-08)
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Empresas que investem em P&D
Melhores resultados com base em inovação - A.T. Kearney



Potencial de captação de recursos

PINTEC 2008 – 30 mil empresas investiram cerca de 
R$ 43 bi em atividades relacionadas à inovação, 
sendo R$ 10,7 bi com P&D.

Se considerarmos que 3,5 % desse valor (do P&D) 
pode ser realizado em cooperação: teríamos a 
capacidade de captar R$ 370 milhões do universo 
avaliado na PINTEC - 2008 como teto.

Considerando as leis do Bem e de informática, 
apenas 323 empresas utilizaram benefícios fiscais 
em cooperação com Universidades (ainda PINTEC 
2008). O universo inicial de clientes é relativamente 
pequeno.



A Estratégia de Implantação
2011/12:  Uma fase piloto foi lançada com o objetivo de 
entender melhor: resposta do sistema, questões legais, 
processo de seleção, sistemas de gestão de projetos, etc.

2012/13: Formulação do sistema e sua governança (por um 
comitê especial do MCTI) 

2013: Criação da EMBRAPII – Com orçamento de R$ 1,5 bi 
para os próximos 4 anos.



Objetivos da Embrapii (do estatuto)

Capítulo II: Objetivos Sociais

Art. 4º - A EMBRAPII tem por finalidade promover e incentivar a realização 
de projetos empresariais de pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I 
voltados para setores industriais em áreas determinadas pelo Conselho de 
Administração, por meio de cooperação a ser firmada com instituições de 
pesquisa tecnológica, tendo por objetivos específicos: 

I.fomentar o desenvolvimento tecnológico de novos 
produtos, processos ou soluções empresariais, contribuindo 
para a construção de um ambiente de negócios favorável à inovação;

I. articular e estimular a cooperação entre empresas e 
instituições de pesquisa tecnológica, nos termos e conforme 
definido no Regimento Interno; 



Objetivos da Embrapii (do estatuto)

III. financiar projetos de PD&I, com ênfase em 
projetos que incluam a fase pré-competitiva, em 
áreas ou temas definidos pela EMBRAPII, em parceria com 
empresas e instituições de pesquisa tecnológica pré-
selecionadas, compartilhando o risco da inovação tecnológica;

IV. contribuir para o desenvolvimento dos Polos de 
Inovação dos Institutos Federais; 

V. contribuir para o treinamento tecnológico de recursos 
humanos para a indústria, em áreas ou temas selecionados;

VI. difundir informações, experiências e projetos à
sociedade; e

VII. prestar serviços relacionados às áreas de atividades que 
constituem o seu objeto.



Principais lições aprendidas: 
•O Modelo permitiu um efetivo aumento de receita com empresas nos institutos em P&D.
•Os Institutos são exageradamente otimistas nos planejamentos, portanto precisamos de bons 
sistemas de acompanhamento e controle.
•Somente institutos com boa infraestrutura e experiência histórica em cooperação com 
empresas devem ser a prioridade inicial
•Os contratos devem ser formulados com base em indicadores robustos de desempenho.



Premissas do sistema EMBRAPII
Fomento de Unidades EMBRAPII Credenciadas (segmentos de 
universidades, centros de P&D, institutos, outros) para cooperação e 
empresas a partir de um plano de negócios previamente avaliado e 
aprovado com foco em inovação.

O credenciamento da Unidade EMBRAPII deve ter como base 

competências e capacitações mínimas para o cumprimento de 
metas pré-estabelecidas.

Principal meta: capacidade de atrair interesse empresarial, medida 
pela captação de recursos financeiros da ordem de 1/3 do custo 

total de sua operação. 

Os Pólos de Inovação aprovados pela EMBRAPII serão instituições 
associadas, com condições de operação distintas das Unidades 
EMBRAPII

Acompanhamento contínuo dos resultados e atingimento de metas.



Abordagem para Estruturação da EMBRAPII (TOM) 

Technology

Structure

People Technology

Structure Process

People

StrategyVision
Strategy

Key 
Performance 

indicators

Process Framework

Organisation 
Structure

Talent 
Structure

Talent 
Structure

Regulatory and Legal Structure (and Tax)

Locations for: Customer 
service/relationship

Business 
Adm.

Financial Structure

Information Systems

Conselho de Administração

Diretoria Executiva



Metodologia

Gestão do Programa EMBRAPII

Pessoas

Estratégia

Organização 
e processos 

Infraestrutura

Tecnologia

Gestão do programa
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Avaliação

Confirmar as 
necessidades do 
negócio, alinhamento 
estratégico e 
direcionadores de 
negócio estratégicos 
para o modelo 
operacional

Business Case 
(opcional)

Desenho

Desenvolver análise 
aprofundada e elaborar 
o modelo  a partir dos 
direcionadores de 
negócio

Complementar 
business case 
(opcional)

Construção

Construir e testar o  
modelo

Complementar e 
revisar business case 
(opcional)

Implementa-ção

Implementar o modelo 
em ondas, de forma 
que cada dimensão 
organizacional evolua 
conforme a 
necessidade

Monitoram. e controle

Monitorar o modelo 
após a implementação 
e apoiar as partes para 
a geração dos 
benefícios estimados

Para realizar e gerenciar a estruturação, sugere-se a utilização de metodologia que de forma geral, 
considere as seguintes etapas e atividades:

Technology

Structure Process 

People Technology

Structure Process

People

Strategy Será necessário avaliar o uso de diferentes metodologias: de gerenciamento de 
projeto e de desenvolvimento dos produtos da criação da EMBRAPII  (exemplos: 
desenho de processo,  desenvolvimento de sistemas,  plano de carreira).



Abordagem Gradativa com Validação Contínua

Independentemente do modelo a ser considerado para estruturação da 
EMBRAPII, é importante que cada uma de suas dimensões seja 

desenvolvida  de uma maneira organizada e gradativa, considerando um 
inicio, meio e fim,  podendo ser conforme abaixo:

EMBRAPII (conjunto de projetos - PROGRAMA) EMBRAPII (conjunto de projetos - PROGRAMA) 

AvaliaçãoAvaliação DesenhoDesenho ConstruçãoConstrução ImplementaçãoImplementação
Monitoramento e 

controle

Monitoramento e 

controle



Diretorias 

EMBRAPII

Diretorias 

EMBRAPII

1 – Modelo de Gestão EMBRAPII
2 – Modelo de Gestão Polos de Inovação
3 – Modelo de Gestão Unidades EMBRAPII

Gestão dos projetos nas Unidades EMBRAPII

Gestor 

Polos de 

Inovação

Gestor

Unidades

EMBRAPII

1

2 3

Equipe de Projeto
Unidades EMBRAPII

Equipe de Projeto
Polos de Inovação

Plano
Ágil

Plano
Tradicional

Planejamento Tradicional

Equipe de Gestão de 
Projetos

Equipe de Projetos
Ágeis



Evolução do Programa de Criação da EMBRAPII 
em Ondas



Ações de Cooperação Internacional

Apresentação de proposta de cooperação aos 80 
diretores de Institutos Fraunhofer, incluindo:

Apoio na seleção das Unidades EMBRAPII

Envio de pesquisadores Brasileiros aos Institutos
Fraunhofer

Criação de um fundo para fomento da cooperação

Apresentação aos Ministros de C&T&I dos G8 + Brics
sobre a estratégia da EMBRAPII e proposição de ação
conjunta visando o fortalecimento de cadeias globais
de valor com complementaridade de competências



Cronograma

2013 2014 2015 2016

Atividades Responsável set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2015 2016

Assinatura do diploma de OS Governo

Conclusão do contrato de Gestão Todos

Transferência dos Recursos para EMBRAPII Elias

Planejamento estratégico Diretores - CA

Primeira onda Diretores

Lançamento do Primeiro edital Diretores

Segunda onda Diretores

Lançamento do Segundo edital Diretores

Edital para polos Diretores

Terceira onda Diretores

Quarta onda Diretores



Próximos Passos para a constituição da EMBRAPII

Finalizar o Processo da liberação de recursos:
criação da associação, 
Constituição, CA, Diretoria
reconhecimento como OS, 
definição de indicadores e metas* para o contrato de gestão,
Definição de requisitos para credenciamento
assinatura do CG  (nov/13) e 
liberação de recursos (dez/13)

Realizar prospecção para identificação de forças já existentes na 
cooperação para inovação industrial: fortalecer os casos atualmente 
bem sucedidos é uma boa estratégia para acelerar rapidamente.
Avaliar projeto piloto

Estudar setores com maior potencial, visitar TODOS os 20 maiores 
potenciais grandes parceiros e avaliar seu potencial de contratação de 
P&D externo subvencionado.
Desenvolver formato de apoio aos Polos de Inovação dos IF’s
Abrir editais



Obrigado


