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» Setor Público em PD&I

» Setor Privado em PD&I

» Papel Fundamental Parcerias Público-Privadas em PD&I

» Start-ups – Inovação

Reflexões



» Na área tecnológica o termo “parcerias público-privadas” pode 

ser definida como qualquer relação que leva a Inovação onde 

os setores público e privado de forma conjunta contribuem com 

recursos financeiros, humanos, pesquisa e infraestrutura, tanto 

direta quanto indiretamente (OECD, 2017).

Parcerias Público-Privadas



» Inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 

ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, 

processos ou serviços. (Lei 10.973/04 – Lei da Inovação).

» Alto potencial de risco, incertezas 

» Pesquisa Básica /  Inovação

Citado por Mazzucato, 2015
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Parcerias Público-Privadas

Citado por Mazzucato, 2015

O Estado empreendedor



National Agriculture Research and Development

Expenditures, 1990-2010

Parcerias Público-Privadas

» Importância Fundamental de PD&I no Desenvolvimento



Fonte: Valor Especial –Inovação, Novembro 2014, adaptado de Maurício Lopes, Embrapa

Japão  81%

Coréia 77% 

Alemanha 69%

Brasil 41% 

Rússia 30%

Argentina 21%

Parcerias Público-Privadas

» O Brasil investe pouco em C&T e a contribuição privada é pequena...

Investimentos 

Privados 
(CNI, 2017)



» Países desenvolvidos - Tecnologia

» Altos investimentos Públicos e Privados em PD&I

» PD&I do setor privado não substitui as bases fundamentais do setor 

público, focando em outro nível a criando produtos comercializáveis 

para produtores e consumidores (www.globalharvestinitiative.org).

» Em particular as pesquisas de longo prazo, que são críticas para o 

desenvolvimento e futuras inovações 
para o crescimento da economia (Cervantes, OECD).

Parcerias Público-Privadas





Foto: Arquivo Embrapa
DIEESE, deflator IGP-DI (FGV), cálculos e elaboração by G.B. Martha (2013).

Embrapa

» Embrapa: um caso de inovação institucional induzida (Alves, E.)
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Embrapa

» Reestruturação da Embrapa Sede - Gestão, Administrativa >> 

Maior Eficiência

» Programação de PD&I foco maior em Inovação, afirma diretor 

em evento para gestores

» Menos burocracia, maior proximidade do Setor produtivo
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Embrapa

» Frank Levy Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT), e Richard Murnane, da 

Universidade Harvard - Novas Profissões

» A gestão de mudança está cada vez mais 

baseada em dados. As empresas não estão 

preparadas para isso, Tushman, et al. Harvard 

Bussines Review

» Universidades paulistas discutem como 

melhorar a gestão da pesquisa- FAPESP

Passivo de Tecnologia para Adoção?

Gestão?  Transferência de Tecnologia?



Embrapa

» Início das pesquisas a cerca de 26 anos

» Embrapa Gado de Corte, Cerrados, Agropecuária Oeste, etc



Embrapa

» Início das pesquisas a cerca de 26 anos

» Embrapa Gado de Corte, Cerrados, Agropecuária Oeste



Parcerias Público-Privadas

Dia de Campo Institucional, 

Embrapa Agrossilvipastoril, 2017
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Embrapa

Zoneamento de Risco Climático

» Regionalização dos sinistros 

climáticos para minimizar as perdas 

na produção agrícola, reduzindo os 

riscos oriundos do regime de chuva.



Embrapa

Plano ABC - Agricultura de Baixo Carbono

» Promove a “descarbonização da agricultura pela 

incorporação de práticas de baixa emissão de gases de 

efeiro estufa – plantio direto, fixação de N, iLPF, etc.

Um novo conceito para carne sustentável produzida nos trópicos!



(Versão em Construção – Março/2018)

Embrapa

Megatendências

» Agrupamentos de sinais e 

tendências científicos, 

tecnológicos, sociais, 

econômicos, ambientais e 

mercadológicos que geram 

consequências por um longo 

prazo e deverão impactar o 

futuro da agricultura brasileira.



Concurso Hackathon

19 de novembro de 2016



Atuação Unidade / agricultura digital

• Agronow

• Agrosmart

• Gira

» Parceria Programa Samsung

Anprotec para Startups de 

Economia Criativa

» Programa Pontes para a 

Inovação



69 apoiadores



» Países desenvolvidos  Tecnologia

» Altos investimentos Públicos e Privados

» O histórico de comprometimento governamental com 

esforços em inovação serve o propósito de elevar níveis de 

atividade inovadora (output) e estabelecer uma trajetória de 

inovação de longo prazo (Fischer, 2015, Unicamp).

Ideas for Milk



Vencedores de 2017

1º. lugar Systech Feeder Monitora em tempo real o consumo de 

concentrado de bezerras. 

2º. Smartfarm Sensor para bem-estar, saúde, cio e nutrição

3º. Mobimilk Sala de ordenha tipo container, monitoramento de 

CSS e temperatura do animal

4º. Farmin4Milk Melhor momento para inseminar as vacas

5º. MilkLine Mede, coleta e identifica amostras de leite no 

caminhão em tempo real.

www.ideasformilk.com.br



PD&I 

O Estado, apesar de ser percebido como, um 

“fardo”, lento, burocrático e pouco ousado, o 

Estado teve e continua tendo papel 

fundamental e estratégico no desenvolvimento 

de grandes avanços tecnológicos. 
Adaptado de Maurício Lopes, Presidente da Embrapa, 2017

Se a sociedade não percebe isso, a classe 

política não percebe.

É Imperativo o investimento em Pesquisa e Inovação



Obrigado!

cpamt.chgeral@embrapa.br


