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APRESENTAÇÃO 
 

A Unidade de Assessoria Institucional (UARI) elaborou o presente documento para 

atender demanda formulada pela Unidade de Acesso à Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade 

(UAITS), que solicitou a identificação de referências internacionais sobre Sistemas Nacionais de 

Inovação (SNI). A intensão da pesquisa é entender como os países com alto nível de inovação 

sistematizam e implementam leis e programas de incentivo, considerando os diversos atores do 

ecossistema de ciência e tecnologia. 

O SNI é um grupo articulado de instituições dos setores público e privado cujas 

atividades e interações transformam idéias em processos, produtos ou serviços. São 

universidades, laboratórios de pesquisa, instituições, governos e empresas, que viabilizam que 

projetos de ciência sejam convertidos em inovação e, consequentemente, em fator competitivo.  

A atuação do SNI no Brasil foi decisiva para a redução dos obstáculos legais e 

burocráticos, por meio da aprovação do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei número 

13.243/2016). Entretanto, tais avanços ainda não impactaram na classificação do Brasil no Índice 

Nacional de Inovação de 2017, elaborado pela Universidade de Cornell, Insead e pela 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Desde 2016, o Brasil está na  69ª 

posição entre 130 países.   

 Para a definição dos países pesquisados teve por base indicação da UAITS, o Índice 

Nacional de Inovação e a Plataforma de Políticas de Inovação, desenvolvida pelo Banco Mundial 

e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tal plataforma 

disponibiliza indicadores sobre implementação e avaliação de políticas de inovação, apresenta 

estudo sobre as principais tendências globais de políticas públicas do setor, e comparativo com 

a média da OCDE com relação à alocação de recursos públicos e instrumentos de financiamento.  

 Considerando que o Brasil possui um SNI incipiente e pouco eficiente, a UARI destaca 

que o Sebrae pode assumir papel articulador entre diversos atores do sistema, considerando 

que tem parceria e projetos com grande parte das instituições, contribuindo para a maior 

aproximação entre centros de pesquisa, empresas e governo. O momento é oportuno, visto que 

o texto do decreto que regulamenta o Marco Legal está pronto e deve ser assinado em breve 

pelo presidente Michel Temer.  
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ALEMANHA 

Índice Global da Inovação 2017 

Classificação geral  9º População  80,7 milhões  

Ambiente regulatório  25º PIB US$ 3.494,9 bilhões  

Perfil País OCDE 2016 – Despesas % PIB 

Despesa interna bruta em P&D 2,9% (2015)  

Despesas empresariais em P&D 1,9% (2015) 

Despesas de educação superior em P&D 0,51% (2016) 

Despesas administrativas internas em P&D 0,42% (2015) 

Despesas do sector público em P&D, 
financiadas pela indústria 

0,11% (Última informação disponível) 

Despesas de orçamento do governo para P&D 0,9% (2016) 

Investimentos em TIC 1,7% (2013) 

Despesas de educação terciária 1,3% (2013) 

Política Nacional - Estratégia de Alta Tecnologia (High Tech Strategy - HTS) 

Objetivos Estratégias para MPE 

Priorizar os desafios futuros em relação à 
prosperidade e qualidade de vida; 
Consolidar e transferir recursos para pesquisa; 
Disponibilizar recursos para financiamento; 
Fortalecer o diálogo e a participação dos 
atores; 
Garantir o fornecimento de pessoal capacitado 
e a provisão de fundamentos societários, 
técnicos e legais; 
Temas em destaque: economia digital e a 
sociedade, economia sustentável e sistema de 
energia, ambiente de trabalho inovador e 
segurança civil. 

Objetiva que essas empresas se tornem líderes 
tecnológicos; 
Oferece apoio especial para pequenas e médias 
empresas e startups orientadas para a tecnologia; 
Oferece programa adicional de financiamento de 
pesquisas para empresas com até 499 funcionários;  
Prevê financiamento da cooperação internacional. 

Governança 

Implementador Ministério da Educação e Pesquisa e Ministério de Assuntos Econômicos e 
Energia 

Órgão consultivo Órgão consultivo central composto por especialistas das áreas de ciência, 
indústria e da sociedade, responsável por desenvolver propostas de 
estratégias e implementação. 

Desafios Coordenação entre o governo federal, sociedade e União Europeia 

Pesquisa Pesquisa na Alemanha – Terra de Ideias é iniciativa do Ministério Federal da 
Educação e da Investigação, para a promoção internacional dos institutos 
de pesquisa alemães. 

Financiamento Serviço Federal de Assessoria de Financiamento em Pesquisa e Inovação 
centraliza o contato para questão sobre financiamento de pesquisa e 
inovação.  

Principais Centros de Inovação 

German Association of Innovation, Technology and Business Incubation Centres  
German Federation of Industrial Research Associations  
Fraunhofer - Innovation Clusters 
Helmholtz - Technology transfer 
Leibniz Association 
Max Plank Innovation  

Alemanha 
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The Innovation Agency of the Media and Film Society Baden-Württemberg 
Technology Parks (Technologieparken) 
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HOLANDA 

Índice Global da Inovação 2017 

Classificação geral  3º  População  17 milhões  

Ambiente regulatório  16º PIB 769.9 bilhões de 
dólares 

Perfil País OCDE 2016 – Despesas % PIB 

Despesa interna bruta em P&D 2% (2015) 

Despesas empresariais em P&D 1,1% (2015) 

Despesas de educação superior em P&D 0,64% (2015) 

Despesas administrativas internas em P&D 0,24% (2015) 

Despesas do sector público em P&D, financiadas 
pela indústria 

0,08% (Última informação disponível) 

Despesas de orçamento do governo para P&D 0,71% (2016) 

Investimentos em TIC 3% (2013) 

Despesas de educação terciária 1,8% (2013) 

Política Nacional - Não existe um documento que consolide toda a estratégia de ciência, 
tecnologia e inovação. 

Objetivos Estratégias para MPE 

Apoiar empresas que desenvolvem produtos 
inovadores por meio de benefícios fiscais, crédito de 
inovação e bolsas; 
Aliança dos Setores Prioritários para Conhecimento 
e Inovação: governo, setor privado, universidades e 
centros de pesquisa; 
Incentivo fiscal para investir em P&D: empresas 
pagam menos impostos salariais e menos 
contribuições de seguros nacionais.  
 

Fundo do Futuro: dinheiro adicional para as 
pequenas empresas inovadoras e pesquisas. A 
partir de 2018, o fundo disponibilizará 
anualmente 5 milhões de euros. O capital 
inicial será de € 200 milhões. 
 

Governança 

Implementador Ministério da Economia  
Ministério da Educação, Cultura e Ciência  

Órgão consultivo Conselho Consultivo para Ciência, Tecnologia e Inovação aconselha o 
governo holandês e o parlamento sobre políticas nas áreas de 
pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. Possui 
uma posição independente em relação aos ministros e seus 
departamentos, bem como a outras partes envolvidas.  

Desafios Coordenação de investimentos e infraestruturas de grande escala, 
incluindo os institutos de pesquisa aplicada.  

Pesquisa Agência Empresarial Holandesa incentiva empreendedores em 
negócios sustentáveis, agrários, inovadores e internacionais. Ajuda 
com bolsas, busca parceiros de negócios e conformidade com leis e 
regulamentos. A Agência faz parte do Ministério da Economia e 
trabalha sob a iniciativa dos ministérios e da União Europeia.  
Existem também vários esquemas de subvenção da União Europeia. 
 

Financiamento 

Principais Centros de Inovação 

• Utrecht Science Park  

• The Netherlands Organisation for applied scientific research 

• Dutch Innovation Factory 

Holanda 



Referências Internacionais 
Sistemas Nacionais de Inovação  

 

 

 

Unidade de Assessoria Institucional – Sebrae Nacional                                                                                  Página 7 de 14 

 

 

 
 

 

 

 



Referências Internacionais 
Sistemas Nacionais de Inovação  

 

 

 

Unidade de Assessoria Institucional – Sebrae Nacional                                                                                  Página 8 de 14 

 

NOVA ZELÂNDIA 

Índice Global da Inovação 2017 

Classificação geral  21º População  4,6 milhões  

Ambiente regulatório  3º PIB 179,4 bilhões de dólares 

Perfil País OCDE 2016 – Despesas % PIB 

Despesa interna bruta em P&D 1,2% (2015) 

Despesas empresariais em P&D 0,64% (2015) 

Despesas de educação superior em P&D 0,38% (2015) 

Despesas administrativas internas em P&D 0,26% (2016) 

Despesas do sector público em P&D, 
financiadas pela indústria 

0,07% (Última informação disponível) 

Despesas de orçamento do governo para P&D 0,51% (2016) 

Investimentos em TIC 3% (2013) 

Despesas de educação terciária 1,8% (2013) 

Política Nacional - Uma Nação de Mentes Curiosas (A Nation of Curious Minds) 

Objetivos Estratégias para MPE 

Mais aprendizes competentes em ciência e 
tecnologia e mais pessoas escolhendo carreiras 
relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia 
e matemática; 
Público mais cientificamente e 
tecnologicamente envolvido e um setor de 
ciências mais engajado; 
Força de trabalho mais qualificada e ciência e 
tecnologia mais responsivas. 
 

Crédito fiscal para as pequenas empresas que 
investirem em P&D.  

Governança 

Implementador Ministério de Negócios, Inovação e Emprego 
Ministério da Educação  

Órgão consultivo Gabinete do Primeiro Ministro 

Desafios Reduzir a complexidade e aumentar a transparência, a eficiência e a eficácia 
do financiamento e dos sistemas.  

Pesquisa Institutos de Pesquisa da Coroa e Callaghan Innovation são os maiores 
provedores de pesquisas e ciência na Nova Zelândia. Os CRIs realizam ciência 
básica e aplicada, além de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, 
normalmente desde a ideia até o resultado comercial. 
Callaghan Innovation é a agência governamental que apoia empresas de alta 
tecnologia. É responsável por implementar um programa de aprimoramento 
de concessões para simplificar a entrega de subsídios e serviços de P&D.  

Financiamento Rede de Parceiros de Comercialização recebe financiamento do governo para 
transformar descobertas científicas em produtos comercialmente viáveis.  
 

Principais Centros de Inovação 

• Callaghan Innovation 

• Crown Callaghan Innovation 

• New Zealand Food Safety Science and Research Centre 

• Royal Society of New Zealand 
 

Nova Zelândia  

http://www.mbie.govt.nz/info-services/science-innovation/research-organisations/callaghan-innovation
http://www.mbie.govt.nz/info-services/science-innovation/research-organisations/callaghan-innovation
http://www.mbie.govt.nz/info-services/science-innovation/research-organisations/new-zealand-food-safety-science-and-research-centre
http://www.mbie.govt.nz/info-services/science-innovation/research-organisations/key-partners/royal-society-of-new-zealand
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SUÉCIA  

Índice Global da Inovação 2017 

Classificação geral  2º População  9,9 milhões 

Ambiente regulatório  12º PIB 517,4 bilhões de dólares 

Perfil País OCDE 2016 – Despesas % PIB 

Despesa interna bruta em P&D 3,3% (2015) 

Despesas empresariais em P&D 2,3% (2015) 

Despesas de educação superior em P&D 0,9% (2015) 

Despesas administrativas internas em P&D 0,12% (2015) 

Despesas do sector público em P&D, 
financiadas pela indústria 

0,04% (Última informação disponível) 

Despesas de orçamento do governo para P&D 0,8% (2015) 

Investimentos em TIC 3,3% (2012) 

Despesas de educação terciária 1,7% (2013) 

Política Nacional - Não existe um documento que consolide toda a estratégia de ciência, tecnologia 
e inovação. 

Objetivos Estratégias para MPE 

Indústria Inteligente: foco em empresas de 
exportação inovadoras que conseguem renovar 
e reorganizar a produção e produtos para 
acompanhar a evolução dos mercados. 

 
 

Todos os esquemas de apoio à subvenção para a 
inovação nas MPE foram consolidados em um 
programa guarda-chuva: Projetos de Inovação em 
Empresas. O programa é direcionado ao 
desenvolvimento inicial de empresas de alto risco 
que trabalham com uma novidade na indústria com 
potencial internacional. 

Governança 

Implementador Ministério da Educação e Investigação e Ministério da Empresa e Inovação  
Além de adotar um projeto de lei de pesquisa e inovação a cada quatro anos, 
recentemente entrou em vigor uma nova lei com perspectiva de dez anos, 
para melhorar a estratégia de longo prazo.  

Órgão consultivo Conselho Nacional de Inovação, presidido pelo Primeiro Ministro, foi criado 
em 2014 para identificar os desafios das políticas de inovação e recomendar 
soluções.  

Desafios Mudar o foco de apoio a indústrias ou setores específicos para catalisar uma 
abordagem multidisciplinar com perspectivas de longo prazo. 

Pesquisa Agência Governamental Sueca para Sistemas de Inovação (Vinnova) 
concentra-se em inovações ligadas à pesquisa e desenvolvimento, 
particularmente as tecnologias de informação e comunicação (TIC), 
biotecnologia, transporte e produção de produtos. 

Financiamento 

Principais Centros de Inovação 

• Knowledge Foundation (KK-stiftelsen) 

• Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) 

• Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (Vinnova) 

• The Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) 

Suécia  
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SUÍÇA 

Índice Global da Inovação 2017 

Classificação geral  1º População  8,4 milhões  

Ambiente regulatório  8º PIB 662,5 bilhões de dólares 

Perfil País OCDE 2016 – Despesas % PIB 

Despesa interna bruta em P&D 3,4% (2015) 

Despesas empresariais em P&D 2,4% (2015) 

Despesas de educação superior em P&D 0,91% (2015) 

Despesas administrativas internas em P&D 0,03% (2015) 

Despesas do sector público em P&D, 
financiadas pela indústria 

0,09% (Última informação disponível) 

Despesas de orçamento do governo para P&D 0,91% (2015) 

Investimentos em TIC 3,8% (2013) 

Despesas de educação terciária 1,2% (Última informação disponível) 

Política Nacional - Estratégia Promoção de Educação, Pesquisa e Inovação (ERI Dispatch) 
 

Objetivos Estratégias para MPE 

Manter o papel de liderança mundial em P&D, 
com a seguinte divisão entre setor público e 
privado:  
-Setor público: pesquisa básica nos institutos 
federais de tecnologia e nas universidades; 
-Setor privado e universidades de ciências 
aplicadas:  pesquisa aplicada e desenvolvimento 
e transferência de conhecimento para 
inovações comercializáveis. 

Comissão de Tecnologia e Inovação: agência para 
a promoção da pesquisa e desenvolvimento 
aplicados, a promoção do empreendedorismo e o 
desenvolvimento de empresas em fase de 
arranque. 
 
 

Governança 

Implementador Secretaria de Estado de Educação, Pesquisa e Inovação, vinculada ao 
Departamento Federal de Assuntos Econômicos, Educação e Pesquisa.  

Órgão consultivo Conselho Federal encomenda à Fundação pesquisas em áreas em que as 
deficiências estruturais no sistema científico exigem uma abordagem 
concentrada ou as quais os requisitos econômicos e sociais exigem 
resultados científicos específicos. 

Desafios Falta de especialistas locais.  

Pesquisa Parque Nacional Suíço de Inovação - operar com dois centros localizados 
nos institutos federais de tecnologia, em Zurique e Lausanne.  

Financiamento Apoio a pesquisas básicas independentes por meio da Fundação Nacional de 
Ciência da Suíça que tem como objetivos: apoiar pesquisas de alta qualidade, 
bem como pesquisadores em busca de excelência; colocar o financiamento 
da investigação mais próximo das necessidades dos pesquisadores; apoiar a 
disseminação do conhecimento; e demonstrar o valor da pesquisa. 
 

Principais Centros de Inovação 

• Park Zurik 

• Park Innovaare 

• Park Biel 

• Park Network West EPFL 

Suíça 
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