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FORMAS DE ATUAÇÃO DOS CENTROS DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

FRENTE ÀS DEMANDAS TECNOLÓGICAS 

Painel IV  
 Visão do Setor Governamental, Empresarial e das Instituições de 
Pesquisa sobre Políticas Públicas voltadas para o Setor Mineral:   

Ênfase para os APLs de Base Mineral 



Desenvolvimento e Disseminação da Inovação:  

Fatos Motivadores  

 “Os APLs de base mineral  não necessitam de alta tecnologia, 

mas de altas doses de tecnologia.” 

Maior parte dos entraves tecnológicos e gerenciais dos 

APLs de base mineral são relativamente pequenos: 

 Aprimoramento incrementais 

 Tecnologia disponível 

 Investimentos exequíveis 



Desenvolvimento e Disseminação da Inovação:  

Fatos Motivadores  

 O Brasil dispõe de um importante Sistema de C, T & I nas 

áreas relacionadas às demandas dos APLs: 

  As bases do conhecimento para o aprimoramento tecnológico e 

competitivo são de domínio dos centros de pesquisa e inovação, 

universidades e da comunidade profissional. 

  Vêm sendo sistematicamente incorporadas pela grande 

mineração e indústrias de transformação agregadas, como também 

em  APLs mais estruturados. 

 
 Conta com importante aparato institucional de apoio aos APLs        

 – federal e nos estados: 

  Federal: MCTIC (CT-Mineral, Finep e CNPq), MME, MDIC, BNDES 

  Núcleos estaduais de apoio e agências de fomento 

  Sebrae 



Desenvolvimento e Disseminação da Inovação:  

 Desafios  

 

  Distanciamento dos centros P, D & I e capacitação :  

 dificuldade operacional e de foco para suprir as especificidades 

das demandas em inovações das MPMEs 

  Perfil assimétrico dos APLs de base mineral 

  Inserção da cultura inovativa nas MPEs 

  Limitação de recursos: humano, infraestrutura e financeiro 

Risco de pulverização e desperdício de recursos  



1. Subsidiando a identificação de APLs de Base Mineral 

 Reconhecimento de aglomerações de PME de mineração e de 

indústrias agregadas 

 Identificação das características de organização dessas 

concentrações de empresas e das potencialidades do 

ambiente (meio físico, infraestrutura, mercado e cultura 

empresarial):    

 subsidiar a formulação de políticas de competitividade, tecnologia 

e de incentivos, que conduzam estes aglomerados a funcionarem 

na concepção de APLs maduros e inovativos. 

FORMAS DE ATUAÇÃO  E METAS TECNOLÓGICAS 



2. Dando Suporte ao Aprimoramento Competitivo dos APLs 

 Projetos de apoio tecnológico 

 Levantamento em chão de fábrica  dos principais gargalos existentes na 

cadeia  produtiva – da matéria-prima aos produtos minerais 

 Estabelecimento de procedimentos de aprimoramento tecnológico: 

 Orientações básicas de melhoria de processo durante as visitas 

 Implementação de ações corretivas de processo –  mina (pesquisa mineral, 

lavra, beneficiamento, controle ambiental, resíduos) e segmentos industriais 

agregados  

 Desenvolvimento de inovações - processo e produtos  

 Assistência ao desenvolvimento de competências locais 

 Implantação e operação de centros tecnológicos e laboratórios locais 

 



• Ajudando pequenas empresas a exportar: 

– Progex Mineral (Finep/Sebrae/SD) 

 Extensão tecnológica voltada a exportação de 

substâncias e produtos minerais 

• Fazendo a inclusão tecnológica empresarial: 
– Prumo (Finep/Sebrae/SDECT) 

     Projeto Unidades Móveis de Atendimento 

Tecnológico:  laboratório móvel operado por  um 

pesquisador e  um técnico para resolver 

problemas tecnológicos das  MPEs 

3. Extensionismo Mineral 



4. Subsidiando a Sustentabilidade do APL: 

 Garantindo a produção e o suprimento qualificado de insumos minerais 

aos setores de consumo de maneira harmônica com outras formas de 

uso e ocupação do solo, e com a preservação ambiental. 

- Empresas: apoiando a regularização, otimização do processo 

produtivo e melhoria da qualidade dos bens minerais/ matérias-

primas 

- Poder público: fornecendo as bases para planejamento e gestão da 

mineração  em consonância com as vocações e diretrizes de 

desenvolvimento local e regional 

- Inserção da mineração no ordenamento territorial – OTGM 



5) Auxiliando o acompanhamento do desenvolvimento do APL  

• Desenvolvimento e aplicação de indicadores de desempenho dos APL, 

para avaliar o impacto de ações empreendidas pelos atores e medir o 

estágio da competitividade do aglomerado produtivo  

 

 

6) Cuidando da gestão e da disseminação do conhecimento 

• Publicações: cartilhas, manuais, termos de referência 

•  Eventos: participação e organização 

•  Núcleos de propriedade intelectual e comercialização de tecnologia 

•  RedeAPLMineral 

 



 1ª instância: confiança do próprio empreendedor 

 2ª instância: confiança entre os empreendedores 

 3ª instância: confiança entre empreendedores e 

instituições de apoio  

Confiança como Atributo Básico das Políticas 

de Aprimoramento Competitivo nos APLs 



www.ipt.br 

“No universo do conhecimento e da inovação, o 

centro deve estar em todo lugar.” 
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Muito Obrigado 


