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Nota Conceitual 

 

O 4º Seminário sobre Diplomacia e Inovação Científica e Tecnológica dá seguimento a 

uma série de encontros promovidos pela parceria entre o Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC) para compartilhar experiências internacionais exitosas na formulação e 

implementação de políticas públicas de incentivo à criação de ecossistemas de inovação 

empreendedores.  

O objetivo principal desta quarta edição é o intercâmbio de experiências entre 

especialistas e gestores de parques científicos e tecnológicos, incubadoras, aceleradoras 

e outros empreendimentos inovadores dos países membros dos BRICS sobre o papel 

que desempenham no desenvolvimento de ambientes de inovação, identificar os 

principais obstáculos para uma maior parceria entre essas entidades, bem como 

prospectar canais de interação permanente entre esses atores. 

As discussões propostas, divididas em quatro painéis temáticos, são preparatórias para 

a estruturação de iniciativa de criação de uma rede de parques, incubadoras e 

empreendimentos inovadores em C,T&I do BRICS, conforme estipulado no “Plano de 

Ação para a Cooperação em Inovação (2017-2020)” do agrupamento e reiterado na 

declaração presidencial, por ocasião da 10ª Cúpula dos BRICS de Johanesburgo, em 27 

de julho último. 

Painel 1 – Ecossistemas de inovação: desafios e oportunidades 

Esta primeira seção, de alinhamento conceitual, visa a apresentar perspectiva 

esquematizada sobre o papel que atores, tanto privados como públicos, podem 

desempenhar para gerar círculo virtuoso de aceleração do desenvolvimento econômico 

local e da competitividade nacional. 

Participantes: formuladores de políticas públicas, acadêmicos e especialistas nas áreas 

de C,T&I dos setores público e privado. 

Painel 2 – Modelos de negócios sustentáveis para parques científicos e tecnológicos: 

lições do BRICS 

O foco principal é o intercâmbio de conhecimentos sobre modelos de gerenciamento 

técnico e financeiramente sustentáveis de Parques Científicos e Tecnológicos. 

Lideranças de alguns dos principais parques dos países membros do BRICS discutirão 

questões relacionadas à natureza jurídica, ao melhor arranjo de parcerias e à estratégia 

de especialização setorial e tecnológica. 

Participantes: gestores e especialistas de parques científicos e tecnológicos provenientes 

de cada um dos países do BRICS.  
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Painel 3 – Semeando inovação: o papel das incubadoras e aceleradoras tecnológicas 

no BRICS 

Dada a importância das pequenas e médias empresas na origem do comportamento 

disruptivo que promove a inovação científica e tecnológica, o terceiro painel confere 

centralidade à discussão sobre incubadoras e aceleradoras desses empreendimentos. 

Diferentes regimes de propriedade, processos de otimização da estrutura operacional e 

formas de financiamento serão algumas das experiências compartilhadas por 

empreendedores diretamente atuantes nas múltiplas realidades dos ecossistemas do 

BRICS. 

Participantes: gestores e especialistas de incubadoras e aceleradoras de pequenas e 

médias empresas de tecnologia provenientes de cada um dos países do BRICS.  

Painel 4 – Do laboratório para o mercado: empresas inovadoras em ação 

O foco do painel de encerramento é explorar as melhores práticas de empresas 

brasileiras com experiência na atuação em mercados dos demais países membros do 

BRICS. O compartilhamento de conhecimento por meio de estudos de casos pode ajudar 

a resolver problemas concretos e gargalos do processo de internacionalização de 

empreendimentos inovadores. 

Participantes: Startups brasileiras que operam ou operaram na Rússia, na Índia, na China 

ou na África do Sul.  

 

Público alvo: O evento tenciona reunir formuladores de políticas públicas de C,T&I; 

gestores públicos e privados de ambientes e empreendimentos inovadores; diplomatas, 

acadêmicos e técnicos interessados nas temáticas científicas e tecnológicas; 

funcionários de organizações internacionais promotoras de C,T&I; investidores; 

startups; e público geral interessado em inovação e empreendedorismo. 

 


