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Resumo 

O Estado de Santa Catarina possui uma estrutura fundiária centrada na pequena propriedade minifundiária. Mesmo 
estando numa região do Brasil, onde a extensão rural foi iniciada na década de 50, boa parte da agricultura familiar 
ainda prescinde de suporte técnico, científico e crédito para ampliar e melhorar a produtividade e a qualidade de vida 
das famílias de agricultores que ainda estão fixadas no meio rural, em sua maioria descendentes de migrantes 
europeus. Duas instituições têm desenvolvido projetos para melhoria da agricultura familiar no Estado de Santa 
Catarina: a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Governo do Estado de Santa Catarina – EPAGRI, e, o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE-SC. A EPAGRI vem dando suporte ao desenvolvimento de pesquisas 
com plantas e animais para melhor a produtividade, geração de emprego e renda. Por sua vez, o SEBRAE, através dos 
projetos de Desenvolvimento Territorial, vem desenvolvendo ações em municípios do Estado de Santa Catarina, com 
baixo índice de desenvolvimento humano. As experiências de pesquisa da EPAGRI e os projetos do SEBRAE poderão ser 
soluções a serem implantadas em Moçambique na área agrícola e das plantas medicinais para acelerar o seu processo 

de desenvolvimento local.. 
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INTRODUÇÃO 

Esta comunicação tem por objetivos apresentar uma proposta de Incubadora para Produção de 

Conhecimento para Projetos em Pesquisa Científica (Investigação) e Tecnológica (Intervenção) e Inovação 

(avaliação), que vem sendo implantada pelo Instituto de Geração de Tecnologias do Conhecimento desde 

2010, no Estado de Santa Catarina, e que poderia ser aplicada para Produção de Conhecimento para 

projetos de fitocosméticos e fitoterápicos em Moçambique.  

O Instituto de Geração de Tecnologias do Conhecimento – IGETECON , está localizado no  Estado de Santa 

Catarina, sul do Brasil, numa região com potencial para inovação tecnológica, a partir da integração 

intersetorial de instituições públicas, privadas, não governamentais e de ciência e tecnologia.  

Várias instituições tem entre seus objetivos promover: o desenvolvimento da pesquisa (básica e aplicada em 

diversos setores da ciência e da tecnologia); do ensino superior e profissionalizante gratuito (presencial e à 

distância, capacitação, treinamento, graduação, pós-graduação e outras modalidades afins); da cultura (da 

conservação de acervos e patrimônios históricos, manutenção de costumes, implantação de festas, eventos, 
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festivais e demais interesses de cunho cultural); da extensão (certificação, consultorias, assessorias e 

projetos especiais para empresas, governo e ONG´s). Entretanto, todas essas instituições apresentam 

problemas relativos ao desenvolvimento de projetos dos diferentes públicos- alvo.  

Essa mesma experiência integrando diferentes agentes de desenvolvimento numa estrutura de gestão 

poderão alavancar processos de produção para projetos diversos, dentre eles, projetos orientados para 

produtos fitoterápicos e fitocosméticos em Moçambique, a partir das Incubadoras de Produção de 

Conhecimento para Projetos.  

O público-alvo a ser atingido  é composto por comunidades tradicionais e instituições diversas vinculadas 

aos diferentes setores das atividades econômicas. A comercialização dos serviços e produtos da Incubadora 

de Produção de Conhecimento para Projetos de Produção do Conhecimento será feita diretamente com os 

respectivos públicos-alvo, em suas diversas modalidades de contratação e canais de vendas. 

I. PÚBLICO-ALVO DA INCUBADORA DE PROJETOS  

As partes interessadas devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela 

Incubadora de Produção de Conhecimento para Projetos, gerando impactos sobre ela, tanto no Brasil 

quanto em Moçambique, conforme poderemos verificar em seguida, na figura 1: 

Agentes reguladores – Orientações da CAPES, CNPq, MCT, normas setoriais e legislações específicas 

responsáveis em fiscalizar os cursos de pós-graduação no Brasil, e os processos de produção científica, bem 

como, regulações setoriais do setor público, privado, terceiro setor e de setores estratégicos, tais como: 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), e instituiçõies 

congêneres em Moçambique; 

Instituições de C,T&I: As instituições de C,T&I públicas e privadas serão o foco de atenção da Incubadora de 

Processos de Produção de Conhecimento para Projetos orientado para Projetos de Investigação, Intervenção 

e Avaliação, e onde poderão ser organizadas parcerias para suporte no desenvolvimento de projetos dos 

cursos de graduação e pós-graduação, numa futura perspectiva de terceirização para áreas diversas ,dentre 

elas, a Etnobotânica; 
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Fig. 1 -  Estrutura e Não-Conformidades em Processos de Produção de Conhecimento 

Fonte: Organizado por Harrysson Luiz da Silva, 2011 

 

Empresas Privadas – Destacam-se neste grupo as empresas que pretendem desenvolver projetos de 

inovação tecnológica, que poderão estar associadas via Incubadora de Processos de Produção de 

Conhecimento para Projetos numa relação bilateral com as instituições de C,T&I. Nessa modalidade se 

incluem tanto grandes, como micro e pequenas empresas. 

Organizações não Governamentais (terceiro Setor) – Destacam–se nesse grupo associações e fundações de 

diversas naturezas, que não possuem em seus quadros técnicos profissionais especializados em processos de 

produção do conhecimento de projetos sociais orientados para captação de recursos sejam eles, públicos ou 

privados. 

Setor Público – Tratam-se das instituições públicas, dentre elas, prefeituras, Secretarias de Estado e outros 

níveis de governo que não tenham profissionais habilitados no desenvolvimento de projetos, para captação 

de recursos de fontes de fomento. 

Setores Estratégicos: São aquelas instituições públicas ou privadas que desenvolvem processos, produtos ou 

serviços que podem ter impacto sobre a segurança e soberania nacional, tais como: Empresas Privadas e 

Estatais que tem setores de C,T&I, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) e 

Agencia Brasileira de Inteligência (ABIN), e Instituições do Setor Público de uma maneira geral que tenham 

relações com a Presidência da República. 



Página 4 de 9 
 

ATAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL SABER TROPICAL EM MOÇAMBIQUE: HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA 
IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical. Lisboa, 24-26 outubro de 2012 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN 978-989-742-006-1 
©Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 2013 

Investidores - Inserido neste grupo, porém com status de parceria, poderão se destacar instituições públicas, 

privadas, não governamentais e de C,T&I que tenham interesse em reduzir custos, gerar inovação 

tecnológica, patentes e propriedade intelectual via processos de produção de conhecimento para 

Incubadora de Projetos, bem como, através da utilização de seus produtos e serviços. 

A implementação de um programa abrangente, que atenda aos interesses dos stakeholders e dos órgãos de 

financiamento é uma antiga aspiração das relações entre países, no que diz respeito ao financiamento de 

iniciativas bilaterais, e a formação de um banco de informações compartilhadas, permitindo resultados mais 

eficazes e uma melhor avaliação e mensuração destes. 

Existe uma grande demanda de informações de caráter estratégico que os stakeholders precisarão atender 

para que todos os processos decorrentes atinjam as metas estabelecidas. 

Deverão ser estabelecidas não só em Santa Catarina, mas também em Moçambique mecanismos de 

integração entre universidades e empresas, bem como, levar para as empresas mecanismos de inovação 

para desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços. 

Aspectos como o mapeamento e o cadastro das competências , a elaboração de projetos conjuntos, a 

negociação e a parceria com empresas privadas, devem ser trabalhadas, de forma a permitir que as 

instituições envolvidas efetivamente transformem o conhecimento em riqueza e inovação para a sociedade. 

É nesse cenário que está sendo proposta para Moçambique a implantação de um Projeto de Estruturação de 

Arranjos Produtivos em Ciência, Tecnologia e Inovação, numa perspectiva de Incubadora de Produtos em 

Etnobotânica (fitoterápicos e fito cosméticos). 

A partir de estudos já realizados identificamos conforme figura I inúmeras não conformidades relativas a 

cada um dos respectivos públicos-alvo a serem envolvidos nesse processo que deverão ser objeto de gestão 

em todas as fases do seu processo de implantação,dentre as quais, citamos: 

• Todos os setores listados anterioremente serão objetivo de desenvolvimento das Incubadoras, pois 

todos eles possuem problemas de sistematização de processos de produção de conhecimento para 

projetos e produtos em etnobotânica; 

• A sistematização dos processos de produção de conhecimento envolvem várias fases que vão desde 

a sua fundamentação até a sua certificação, conforme figura 2. Esse ciclo de produção do 

conhecimento será objeto de gestão no desenvolvimento da Incubadora; 
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• Por sua vez, a ausência das duas condições anteriores promove um conjunto de não conformidades 

que deverão ser objeto de avaliação, para que os mesmos problemas não se repitam em 

Moçambique. 

II – OBJETIVOS E METAS DA INCUBADORA DE PROJETOS DE PRODUTOS EM ETNOBOTÂNICA 

 Os objetivos da Incubadora de Produção de Conhecimento para Projetos em Etnobotânica são os 

seguintes: 

• Estruturar um arranjo moçambicano em ciência tecnologia orientado para a Etnobotânica; 

• Capacitar pessoas que atuam e colaboram com as Incubadoras nas instituições científicas e 

tecnológicas de Moçambique; 

• Difundir os mecanismos de proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia;  

• Promover a capacitação para a contratação de serviços nas atividades voltadas à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo; 

• Promover a implementação de núcleos de inovação tecnológica em empresas em Moçambique. 

 

Fig. 2  – Estrutura para Gestão da Incubadora de Projetos de Produção de Conhecimento 
Fonte: Organizado por Harrysson Luiz da Silva, 2011 

 

Por sua vez, as metas a serem atingidas no contexto da incubadora de produção de Projetos são as 

seguintes: 
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• Formar a Rede Moçambicana de Incubadoras de Produção de Conhecimento para Projetos; 

• Promover a transferência do conhecimento nos centros de pesquisa e atender as demandas em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação do setor industrial de Moçambique e CPLP; 

• Fomentar a inovação tecnológica e fortalecer a parceria entre os centros de pesquisa e o setor produtivo; 

• Promover a implementação de Incubadoras em empresas moçambicanas, visando inseri-las no sistema 

estadual de inovação e promover a interação com as Incubadoras dos diferentes públicos-alvo de 

Moçambique; 

• Gerar banco de dados sobre as competências disponíveis nas universidades; 

• Mapear e divulgar a produção científica e tecnológica dos centros de pesquisa e universidades; 

• Aumentar a capacidade dos diferentes públicos-alvo em lidar com questões relacionadas à proteção do 

conhecimento, Propriedade Intelectual e Transferência de tecnologia; 

• Aumentar a sinergia do Estado de Santa Catarina com Moçambique, potencializando a formação de 

parcerias entre o setor produtivo e pelos públicos-alvo;  

• Identificar o portfólio de tecnologias com potencial para serem transferidas através de incubação de 

empresas ou aplicação na indústria e serviços; 

• Promover a inovação de produtos e processos voltados às áreas de competências pelos diferentes 

públicos-alvo e aos setores industriais de Santa Catarina e Moçambique; 

III.IMPLEMENTAÇÃO DO ARRANJO PRODUTIVO EM C,T&I 

A criação da Incubadora de Produção de Conhecimento para projetos tornará possível a implementação de 

Arranjos Produtivos em Ciência, Tecnologia e Inovação, devendo ter orientações e composto por instituições 

de ciência e tecnologia do Estado de Santa Catarina e Moçambique. A implementação do arranjo prevê o 

cadastro e todas estas instituições e um programa de trabalho colaborativo em rede. 

• Plano de Capacitação 

A finalidade desta meta é preparar as instituições para absorver o modelo de referência de gestão de 

incubadoras e capacitar seu corpo técnico para atuar na região, e, em rede, sendo responsável pela 

organização e realização de cursos de capacitação para agentes de inovação, de empresas e outras 

instituições parceiras e cursos à distância que poderão ser replicados para um número maior de instituições.  

O plano de capacitação é composto pelos seguintes cursos:  

• Leis de Incentivo à Inovação Federal e Estadual (SC) e Leis de Incentivos Fiscais no Brasil e em 

Moçambique; 
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• Mecanismos de financiamento à C&T&I Brasil e Moçambique; 

• Elaboração e gestão de projetos de P&D&I; 

• Estruturação, reestruturação e gestão de CIIPE; 

• Busca em base de dados de patentes, desenho industrial, marcas e copyright; 

 • Redação de pedidos de patente, registros de desenho industrial, marcas, programas de computador; 

• Contratos de prestação de serviços, parcerias, transferência de tecnologia; 

• Aspectos jurídicos da propriedade intelectual e respectivos contratos; 

• Avaliação e valoração de tecnologias; 

• Cursos sobre demandas de competências adicionais definidos a partir de sugestões das instituições. 

• Modelo de Estruturação e Gestão das Incubadoras 

O modelo de referência tem por objetivo orientar as ações de estruturação e gestão da Incubadora de 

prdoução de Conhecimento para projetos, servindo de base para capacitar os técnicos dos públicos-alvo em 

relação ao passo a passo de como a Incubadora deverá funcionar, para maximizar a interação com as 

empresas, viabilizar projetos e a transferência de tecnologia.  

O modelo de gestão visa estabelecer uma referência para a atuação das mesmas, contemplando diversos 

aspectos, conforme figura II: 

• Proteção das criações em Etnobotânica; 

• Transferência de tecnologia; 

• Mapeamento, avaliação e classificação da produção científica das Instituições de Ciência e Tecnologia; 

• Manutenção do cadastro de Propriedade Intelectual e da produção científica; 

• Identificação de parcerias para inovação; 

• Apoio e articulação para elaboração de projetos; 

• Divulgação de oportunidades para inovação na região; 

• Papel das Incubadoras como elo de ligação entre ICTs e empresas.  

IV.MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS 

O objetivo desta meta é identificar as competências de cada ICT participante, bem como as suas 

potencialidades, de forma a divulgá-las ao setor produtivo e a outras Incubadoras, no que tange a sua 
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produção científica, desenvolvimento e transferência de tecnologia para a indústria. As informações serão 

cadastradas no site do arranjo produtivo em ciência e tecnologia.  

V.SOFTWARE PARA GESTÃO DAS INCUBADORAS 

Esta meta tem como objetivo o desenvolvimento de uma tecnologia de informação para dar suporte às 

ações e interações das Incubadoras do arranjo, a gestão do fluxo de processos e de sistematização da forma 

de atuação dos mesmos, conforme suas especificidades.  

VI.MODELO DE AVALIAÇÃO DE CUSTO-BENEFÍCIO DOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PRODUZIDAS 

O modelo de avaliação de custo-benefício dos conhecimentos e tecnologias produzidas tem por objetivo o 

desenvolvimento de uma metodologia capaz de determinar o valor de projetos de inovação tecnológica, 

mapear os riscos de investimento e as opções gerenciais e auxiliar das Incubadoras no gerenciamento da 

carteira de projetos de P&D. 

VII.INCUBADORAS  NAS EMPRESAS 

A implementação de Incubadoras de Produção de Conhecimento em empresas de Santa Catarina e 

Moçambique visando fechar o ciclo de interação entre a oferta e a demanda de tecnologia. Serão 

identificadas empresas com potencial para aumentar sua capacidade de inovar, que receberão apoio para 

estruturar seus núcleos de inovação tecnológica. 

VIII.GERENCIAMENTO INTEGRADO DO PROJETO 

A Incubadora de produção de Conhecimento para Projetos atuará na gestão administrativa e técnica do 

projeto, sendo responsável por aplicar metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos para 

assegurar o alcance dos objetivos propostos. Através desta coordenação são efetuados os contatos e 

negociações com as instituições e empresas participantes do projeto. Todas as informações do projeto estão 

inseridas em softwares que serão desenvolvidos com recursos de inteligência artificial aplicada. 

As ações previstas para a divulgação dos resultados do projeto incluem: o desenvolvimento de um site da 

Incubadora de Produção de Conhecimento para Projetos, a participação da mesma em eventos empresariais 

de destaque em Santa Catarina, e, em Moçambique.  

A partir dos objetivos, e metas a serem atingidas espera-se que sejam inicadas as primeiras relações entre 

Brasil e Moçambique para o desenvolvimento de Projetos de Incubadoras de Produção de Conhecimento 

para Projetos. 
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