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EIXO III

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E
INOVAÇÃO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS

A ciência, tecnologia e inovação − CT&I são fatores fundamentais para o
desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Além de ser a base do desenvolvimento regional
sustentável, juntamente com a educação, as atividades de CT&I devem estar relacionadas a
questões que se apresentam à sociedade mato-grossense em suas atividades cotidianas. A
elaboração de propostas viáveis para impulsionar o desenvolvimento sustentável deve atender
às necessidades locais e regionais, sem descuidar da conservação e da proteção das riquezas
naturais.
O desenvolvimento regional sustentável tem como principais elos a pesquisa, o
conhecimento e a produção, os quais deverão estar estreitamente relacionados às áreas
estratégicas para o Estado.
Obviamente que as condicionantes regionais estão determinadas, segundo a
Conferência Nacional de CT&I (2010), pela necessidade de criar e transformar o conhecimento
local em valores econômicos, sociais e ambientais; e pela necessidade de projetos inovadores,
que visem o aumento da produção e da produtividade dos setores estratégicos, de nidos por
uma política de Estado. O objetivo é articular os diferentes setores da sociedade como as
universidades e institutos de pesquisas e os diferentes setores da economia, e investir na
formação de recursos humanos e em infraestrutura para a pesquisa e desenvolvimento.
Os desa os de Mato Grosso são enormes para se alcançar o desenvolvimento
sustentável e inclusivo, ambiental e socialmente responsável. Esses desa os não são menores
no que tange à ciência, à tecnologia e à inovação. O estado de Mato Grosso possui forte
demanda em setores da economia verde (energias renováveis, biodiversidade, mudança
climática e aproveitamento sustentável dos recursos hídricos) o que requer contínuos
investimentos nessas áreas.
Sob essa perspectiva, o desa o para a ciência, a tecnologia e a inovação em Mato
Grosso, além do aproveitamento da vocação agrícola, conservação e proteção das riquezas
naturais e da biodiversidade, é potencializar outras áreas promissoras que permitam agregar
valor e renda para diversi car a matriz econômica do Estado.
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Mato Grosso não pode negligenciar as ciências básicas como biologia, química, física e
matemática, que devem ser reforçadas e ampliadas, as quais servirão de base para o
desenvolvimento das ciências aplicadas embutidas na PD&I. Por outro lado, é preciso lançar as
bases para o desenvolvimento regional sustentável em áreas estratégicas, tornando o estado
competitivo nacional e internacionalmente. Além disso, a construção de um ambiente
moderno e conectado com o mundo, demanda enormes investimentos em conhecimento nas
áreas de tecnologia de informação e comunicação.
Aumentar o investimento em CT&I é essencial para contemplar as áreas estratégicas do
Estado. Os investimentos podem dar-se por meio de políticas públicas elaboradas para atrair
investimentos privados, como a destinação do mínimo de 2% do Fundo de Desenvolvimento
do Centro Oeste − FDCO para o fomento da educação, da pesquisa e da extensão universitária,
pro ssional e tecnológica nas instituições públicas, assim como a vinculação constitucional de
investimento em CT&I em relação as receitas do Governo ou do Produto Interno Bruto. Ressaltase que existe no mundo inteiro, especialmente em países mais desenvolvidos, uma tendência
de aumento de recursos nanceiros para subsidiar o processo de CT&I.
Com o objetivo de de nir possíveis propostas para Mato Grosso superar seus desa os,
foram analisados os cenários que se impõe à realidade mato-grossense.

1 - Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil
A matriz de CT&I no mundo tornou-se mais densa e complexa. Há forte conexão entre
as áreas de CT&I com a mudança de escala e de aumento do conhecimento e da produção
cientí ca de domínio tecnológico. Dessa maneira, o avanço no conhecimento cientí co é fator
determinante para a capacidade de inovação, que tem relação direta com a capacidade de
produção de riqueza.
O Brasil apresenta certa defasagem tecnológica em algumas áreas da ciência e
tecnologia e em determinados setores produtivos. Comparado a outros países mais avançados
e a países em desenvolvimento, o Brasil investe relativamente pouco em pesquisa e
desenvolvimento − P&D, não se destaca na produção de conhecimento em nível mundial,
embora se destaque em certas áreas como a das ciências agrárias e da exploração de petróleo
em águas profundas.
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A produção cientí ca do país se concentra nas áreas da medicina clínica, química, física,
botânica e zoologia e, principalmente, nas ciências agrárias. Apesar dos avanços no campo da
ciência, tecnologia e inovação a partir da ampliação dos investimentos em P&D ainda há muito
a fazer.
As alterações ocorridas na economia mundial nos
últimos anos modi caram as condições de concorrência e
O cenário mundial para o
competitividade na escala global. A ascensão da China como
Brasil tende a pressionar a
potência econômica alterou a estruturada dinâmica da
continua especialização
primário-exportadora.
economia mundial. O extraordinário crescimento da indústria
chinesa e sua transição para uma economia crescentemente
urbanizada tem gerado forte demanda por alimentos e
matérias-primas. Os desa os postos ao Brasil por essa nova
con guração do cenário externo são, hoje, gigantescos, uma vez que a indústria brasileira,
embora com certo grau de desenvolvimento, em termos globais tem di culdade de competir
mundialmente. Por outro lado, é uma oportunidade de rever, neste contexto mundial, o papel
do país e de sua indústria nacional frente a competitividade e avanço tecnológico em nível
mundial.
O cenário mundial para o Brasil tende a pressionar a continua especialização primárioexportadora. O aumento da participação das commodities na pauta de exportações brasileira e
a crescente participação das importações no consumo doméstico, principalmente nos
segmentos de média-alta e alta tecnologia, são evidências desse movimento que impacta a
estrutura produtiva brasileira. Assim, prevê-se um aumento da participação dos setores
produtores de commodities na estrutura produtiva do país, em virtude da elevada
rentabilidade relativa desses produtos frente aos produtos industrializados.
Considerando a atual realidade cientí ca e tecnológica em diversas áreas, a dinâmica
do mercado interno e o grau alcançado pelo desenvolvimento industrial, o país reúne algumas
condições para diversi car a pauta comercial em direção a produtos mais intensivos em
conhecimento, condição fundamental para o desenvolvimento no longo prazo. No entanto, é
evidente que um país que não produz tecnologia de forma competitiva não tem condições de
exportá-la. Por isso, políticas de inovação bem elaboradas e e cientes são fundamentais para
agregar valor à estrutura produtiva no longo prazo. Essa compreensão requer opções ousadas
na produção de conhecimento e de inovações na economia brasileira, estimulando os diversos
setores no desenvolvimento de tecnologias para se tornar um ator relevante no cenário
mundial.
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Dessa maneira, o Brasil deve aproveitar as oportunidades existentes no mercado
internacional e, ao mesmo tempo, aprofundar o processo de ganhos de produtividade e de
diversi cação da sua economia. A inovação e o conhecimento são motores da política de
desenvolvimento, portanto, é essencial que a disseminação e a democratização do
conhecimento básico e de novos conhecimentos e novas tecnologias e métodos sejam capazes
de ampliar o acesso da população a novos bens e serviços, com o objetivo de gerar melhorias
concretas para a coletividade e diminuir as desigualdades sociais e regionais existentes.
Nesse sentido, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação - ENCTI elenca
prioridades para o setor, que envolvem cadeias importantes para alavancar a economia
brasileira. São elas: tecnologias da informação e comunicação, fármacos e complexo industrial
da saúde, petróleo e gás, complexo industrial da defesa, aeroespacial, nuclear e áreas
relacionadas com a economia verde e com o desenvolvimento social (BRASIL, 2012).
Essas áreas prioritárias foram escolhidas com base nos seguintes critérios: relevância e
impacto para o alcance dos objetivos da ENCTI; áreas entendidas como oportunidades em que
o país dispõe de conhecimento, infraestrutura e vigor su cientes; áreas das quais depende a
soberania nacional; e áreas que precisam ser adensadas para que o país alcance
competitividade e inserção internacionais.RE
AS COMPLEMENTARES -ESTRATÉGIA NACIONAL DE C,T&I

Além das áreas prioritárias, a ENCTI também elegeu áreas complementares: indústria
química, bens de capital, energia
ÁREAS PRIORITÁRIAS - ESTRATÉGIA
ÁREAS COMPLEMENTARES elétrica,
carvão mineral, minerais
NACIONAL DE C,T&I
ESTRATÉGIA
NACIONAL DE C,T&I
estratégicos, produção agrícola
1. Fármacos e complexo
1. Indústria química;
2. industrial da saúde,
sustentável, recursos hídricos,
2. Bens de capital;
3. Petróleo e gás;
amazônica e semi-árido, pantanal e
3. Energia elétrica;
4. Complexo industrial da defesa;
4. Carvão mineral;
5. Aeroespacial,
cerrado.
5. Minerais estratégicos;
6. Nuclear
7. Fronteiras para Inovação
7.1 Biotecnologia
7.2 Nanotecnologia
8. Áreas relacionadas com a economia
verde:
8.1 Energia limpa e renovável
8.2 Biodiversidade
8.3 Mudanças climáticas
8.4 Oceanos e zonas costeiras
9. CT&I para o desenvolvimento social;
9.1 Popularização da C,T&I e melhoria do
ensino de ciências;
9.2 Inclusão produtiva e tecnologia social;
9.3 Tecnologias assistivas;
9.4 Tecnologias para Cidades Sustentáveis
Fonte: BRASIL,2012
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
2012-2015.
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6. Produção agrícola
sustentável;
7. Recursos hídricos;
8. Amazônia e Semi-Árido;
9.Pantanal e Cerrado;

A ENCTI propõe ações que
visam reforçar a pós-graduação e a
infraestrutura de pesquisa nas
Fonte: BRASIL,2012 regiões Norte, Nordeste e CentroEstratégia Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação 2012-2015. Oeste, sem comprometer os níveis
de excelência nas regiões Sudeste e
Sul. Adicionadas, por sua vez, às ações estaduais e articuladas
em Estratégias Regionais de CT&I, permitirão otimizar
recursos nanceiros e humanos a favor da superação das
desigualdades regionais.

TEMAS CONTEMPLADOS
PLANO DE CT&I PARA O
DESENVOLVIMENTO DA
AMAZÔNIA LEGAL

No Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para
o Desenvolvimento da Amazônia Legal (CGEE, 2013),
foram estabelecidas diversas linhas de ação, nas quais é
possível veri car alguns temas contemplados: arte e
cultura regional; tecnologia de manejo orestal de usos
múltiplos; recuperação de áreas degradadas;
bioinformática; engenharias; biologia e biomimética;
zoologia; nanotecnologia; biotecnologia; genômica;
biodiversidade e recursos naturais; cadeia aeroespacial;
tecnologias industriais básicas – TIBs.

1. Arte e cultura regional
2. Tecnologia de Manejo
Florestal de uso múltiplos
3. Recuperação de áreas
degradadas
4. Bioinformática
5. Engenharias
6. Biologia e biomimética
7. Zoologia
8. Nanotecnologia
9. Biotecnologia
10. Genômica
11.Biodiversidade e recursos
naturais
12. Cadeia Aeroespacial
13. Tecnologias Industriais
Básicas - TIBs
Fonte: CGEE,2013.
Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento da Amazônia Legal.

2 - Ciência, Tecnologia e Inovação em Mato Grosso
O cenário de CT&I no Estado é paradoxal: a pujança econômica, internacionalmente
reconhecida, contrasta com uma base cientí ca e tecnológica reduzida e restrita a poucas
instituições de pesquisa.
Mato Grosso atingiu índices de desenvolvimento econômico semelhantes ao dos
países mais desenvolvidos com base na ciência e tecnologia desenvolvida em outros centros,
no entanto, no que se refere à ciência e tecnologia desenvolvidas internamente, sua
representatividade é comparável aos padrões de países com baixíssimos índices de
desenvolvimento econômico, cientí co e tecnológico. Dada esta fragilidade, o sistema de
inovação e desenvolvimento tecnológico em Mato Grosso está subdimensionado para
enfrentar os desa os atuais e futuros.
A capacidade competitiva de Mato Grosso depende fortemente de novos avanços na
pesquisa cientí ca e nas inovações, tanto na agropecuária quanto em outros segmentos que
adensam as cadeias produtivas do estado. O desa o maior da área de CT&I é contribuir para a
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criação de novas alternativas de desenvolvimento sustentável, de modo a reduzir a
dependência e a vulnerabilidade externas devidas ao modelo baseado em exportação de
commodities, ampliar os resultados sociais da dinâmica econômica e, principalmente, mitigar
os impactos ambientais decorrentes do uso e da exploração de seus recursos naturais.
Para orientar os investimentos em C&T, o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia –
CECT relacionou as seguintes áreas estratégicas de pesquisa: agricultura de base familiar,
agronegócio, biotecnologia, desenvolvimento tecnológico, educação, meio ambiente e
recursos naturais, realidade sociocultural, saúde, tecnologia da informação e da comunicação e
turismo (SECITEC, 2005).
O eixo “Educação, Conhecimento e Inovação” do Plano de Longo Prazo de Mato Grosso
(PLP Mato Grosso, 2011) revisou as áreas estratégicas em 2011 e de niu a agenda para a CT&I de
Mato Grosso para as próximas décadas e priorizou as seguintes áreas de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Biodiversidade, informação genética;
Catálogo de espécies da fauna e da ora das áreas protegidas;
Melhoramento genético de grãos e pecuária bovina e das espécies pesqueiras;
Piscicultura e pesquisas de alevinos;
Capacidade técnica para a superação das barreiras tossanitárias impostas aos produtos
brasileiros;
Espécies animais e vegetais da área de transição Cerrado-Amazônia;
Adubos naturais, defensivos e controles biológicos e zoo tosanitário de pragas;
Ciência da computação voltada para controle de qualidade;
Tecnologias de rastreabilidade de baixo custo;
Tecnologia bioindustrial, farmacologia, toterapia, cosméticos, bioprodutos e tecnologia
para produção de ervas medicinais nativas (interagindo com o conhecimento dos povos
da oresta).
Tecnologia orestal-madeireira e moveleira, incluindo aproveitamento dos restos da
madeira;
Tecnologia da saúde e controle de epidemias e endemias;
Biocombustível e fontes alternativas e renováveis de energia;
Rotatividade de cultura e melhoria da produtividade agropecuária;
Desenvolvimento de técnicas de con namento usando resíduos da agricultura;
Pesquisas minerais e mapeamento do potencial mineral.
O desenvolvimento de tecnologias e de inovações nas áreas elencadas acima são
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fundamentais para a competitividade da economia de Mato Grosso, além de contribuírem para
modi car as relações das atividades econômicas com a natureza, incorporando processos
sustentáveis na utilização dos recursos naturais. Sob esta perspectiva, o futuro do
desenvolvimento sustentável em Mato Grosso depende da ampliação da capacidade de
pesquisa, do nível tecnológico e da geração de novos conhecimentos. Os conhecimentos e as
novas tecnologias, contudo, não se propagam naturalmente nos processos sociais e
produtivos, somente terão valor se incorporados às atividades sociais, se aumentarem a
produtividade e se forem transformados em produtos adequados ao meio ambiente.
Dessa maneira, a estratégia deve promover a pesquisa, ampliar as inovações e difundir
novas tecnologias na economia mato-grossense.
O Sistema de CT&I discutido com a comunidade cientí ca e com as organizações que o
compõem, propuseram em 2010 as seguintes áreas estratégicas (SECITEC, 2010):
·

·
·
·
·
·
·

·

Pesquisa na agropecuária por meio da biotecnologia, uso e manejo sustentável dos
recursos naturais, produção energética, processo agroindustrial; nanciar a realização de
ensaios terapêuticos para controle de doenças de incidência regional ou negligenciadas
pela indústria farmacêutica multinacional;
Aproveitamento de materiais recicláveis e apropriados à região, minimizando impactos e
importação de produtos, técnicas e matéria-prima de outros estados;
Reduzir a geração de resíduos, de despejos e a emissão de poluentes nas áreas urbanas e do
entorno por parte das indústrias;
Aperfeiçoar mecanismos de tributação e incentivos econômicos municipais – a exemplo do
IPTU Verde; e estaduais, a exemplo do ICMS Ecológico;
Promover a utilização de manejo dos recursos ambientais e tecnologias eco-compatíveis
de construção de edi cações e de redes de infra-estrutura;
Incentivar a geração e adequação de tecnologias voltadas para a melhoria dos processos
industriais (redução de consumo de energia e produção de resíduos);
Desenvolver alternativas tecnológicas de e ciência energética, na operação e manutenção
dos sistemas de tratamento da água, esgoto e gestão de resíduos sólidos e líquidos urbanos
e rurais; e
Intensi car esforços para racionalizar a produção e operação dos sistemas de transportes
coletivos, contribuindo para o ordenamento do tráfego e a maior e ciência na circulação,
bem como subsidiar projetos de tecnologias alternativas (em transporte, engenharia
urbana, energia e emissões.
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3 - Questionamentos
1. Quais áreas são estratégicas para o desenvolvimento regional sustentável em Mato Grosso?
2. Que políticas são necessárias para favorecer a PD&I em áreas estratégicas?
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Siglas e abreviaturas
CT&I – Ciência, Tecnologia e Inovação
ENCTI − Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
FDCO − Fundo de Desenvolvimento do Centro Oeste
ICMS − Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPTU − Imposto Predial e Territorial Urbano
P&D – Pesquisa e Desenvolvimento
PD&I – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
PLP − Plano de Longo Prazo
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