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Fundamentação
• Lei da Inovação Nº 10.973, 02 Dez 2004

• Regulamentada pelo Decreto Nº 5.563, 11 Out 2005
• Artigo 20, do Decreto Nº 5.563, diz que:
“A União, as ICT e as agências de fomento promoverão e
incentivarão o desenvolvimento de produtos e processos inovadores
em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito
privado, sem fins lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa,
mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais
ou de infraestrutura, a serem ajustados em convênios ou contratos
específicos, destinados a apoiar atividades de pesquisa e
desenvolvimento, para atender às prioridades da política industrial
e tecnológica nacional.”

Distinção entre as Entidades
Entidade
Abinee

IPD Eletron

Natureza Jurídica

Atividade Econômica Principal

Associação Privada

Atividades de organização
associativas patronais e
empresarias

Associação Privada

Pesquisa e Desenvolvimento
experimental em ciências
físicas e naturais

Sobre IPD Eletron
• Fundado pela ABINEE, em 25 Nov 2004
• Possui autonomia: patrimonial
administrativa
financeira

Natureza Jurídica
• Associação civil de direito privado, sem fins econômicos.

Status Atual
• Set/13 – Relançamento do IPD Eletron
• Jan/14 – Nova área e coordenação
• Fev/14 – Lançado o novo site
• Abr/14 – Reforma do Estatuto | Nova Diretoria

Quem pode compor o Quadro Social ?
 Empresas públicas e privadas
 Institutos de Pesquisa (ICTs)

 Entidades de classe e sindicatos

Quais as Categorias de Associados ?
• Fundadores: entidades (Abinee/Sinaees)

• Colaboradores: pessoas jurídicas com atividades relacionadas
ao setor eletroeletrônico (Empresas e ICTs)
• Institucionais: entidades de classe que integram o setor
eletroeletrônico (Órgãos do Governo e Entidades de Classe)

Diretrizes do IPD Eletron
Missão: Estimular e promover o
desenvolvimento tecnológico, por meio
da inovação, visando uma maior
competitividade do complexo industrial
eletroeletrônico, em nível nacional e
internacional.
Visão: Ser reconhecido como o melhor
instituto na promoção da inovação
tecnológica
para
o
complexo
eletroeletrônico.

Objetivos do IPD Eletron
 Divulgar os instrumentos de apoio à inovação tecnológica voltados ao setor
eletroeletrônico
 Realizar eventos (seminários, workshops, palestras) para estimular a cultura da
pesquisa, desenvolvimento e inovação
 Propiciar às empresas capacitação tecnológica para melhor gerir o esforço
inovador
 Viabilizar parcerias entre empresas do complexo eletroeletrônico e institutos de
ciência e tecnologia (ICT)
 Realizar reuniões periódicas com o objetivo de discutir o marco regulatório e
aprimorar os instrumentos públicos e incentivos fiscais pertinentes à inovação

 Coordenar projetos para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias (fase
pré-competitiva), ou projetos cooperados, além de atender projetos vinculados
ao Governo para as áreas estratégicas à
Ciência, Tecnologia e Inovação

Atuações do IPD Eletron
 Coordenação de Grupos de Trabalho em PD&I
 Organização de Eventos Tecnológicos
 Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico

Contexto Econômico
TIC Mundo 2013 = US$ 3,6 T
• 1º EUA U$$ 987 B (661 IT / 326 TELCO)
• 2º China US$ 356 B (179 IT / 178 TELCO)
• 3º Japão US$ 316 B (173 IT / 142 TELCO

• 4º Reino Unido US$ 163 B
• 5º Brasil US$ 160 B (60 IT / 100 TELCO)

• 6º Índia US$ 80B (41 IT / 39 TELCO)
Fonte: IDC

Perspectivas 2014
• O Brasil se consolida como o 4º maior mercado de TI e Telecom do
mundo, depois de EUA, China, Japão.
• O mercado brasileiro de TIC crescerá 9% e passará US$ 175 Bi.
• Já somos o 4º maior mercado de Smart Connected Devices (DesktopsNotebook-Tablets-Smartphones) com previsão de mais de 70 milhões
de dispositivos vendidos.
• A 3ª plataforma com soluções baseadas em Mobilidade, Cloud, Big
Data e Social Business, que são os novos centros de inovação e valor.
• Destaque para serviços de Cloud Pública que crescerão 67%
• As tecnologias da 3ª plataforma cada vez mais aliadas as linhas de
negócios do que a modelos de tecnologia.
• Executivos de negócios comprando soluções cada vez mais específicas
para suas indústrias.
Fonte: IDC

Produto Interno Bruto versus
Investimento em P&D
País
EUA
China
Japão
Alemanha
França
Reino Unido
Brasil
Itália
Rússia
Índia
México
Coreia do Sul

PIB
US$ bilhões - 2012
15.653
8.250
5.984
3.367
2.580
2.434
2.253
1.980
1.954
1.947
1.163
1.151

Investimento em P&D
US$ bilhões - 2012
2,68 % - 419,5
1,60 % - 132,0
3,48 % - 208,2
2,87 % 96,9
2,24 % 57,8
1,84 % 44,8
1,25 % 28,2
1,32 % 26,1
1,48 % 28,9
0,85 % 16,5
0,39 % 4,5
3,45 % 39,7

Fontes: FMI - International Monetary Fund; Battelle, R&D Magazine December 2012.

Proposta IPD Eletron
 Convidar os Institutos as empresas para se associarem
ao IPD Eletron
 Levantar as competências e áreas de atuação de cada ICT
 Conhecer as necessidades tecnológicas das empresas e
as ofertas tecnológicas dos institutos
 Promover parcerias entre os ICTs e as empresas para
desenvolvimento de projetos de PD&I
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