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Instituído em 2001
• Organização Social
• Desenvolve estudos em CTIpara promoção do crescimento científico e econômico do Brasil

Controle
• Contrato de Gestão com MCTI
• Auditado por TCU e CGU

Tamanho e Receita
• 60 colaboradores
• Receita anual de R$ 25M

Pontos Fortes
• ~ 2000 especialistas de 300 instituições por ano
• ~ 400 estudos em CTI

Visão Geral
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Estudos de 
Futuro

Avaliações
Estratégicas

Gerenciamento de Informação e 
Conhecimento

Atividades Principais
MISSÃO: Subsidiar processos de tomada de decisão em temas relacionados à 
ciência, tecnologia e inovação, por meio de estudos em prospecção e avaliação 
estratégica baseados em ampla articulação com especialistas e instituições do 
SNCTI.
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Conselho de Administração
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Alguns Parceiros Internacionais
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Amostra do espectro de temas tratados

Saúde

Materiais

Energia

Amazônia
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20142009 2010 2011 2012 2013

Acordo de 
cooperação 

com 
CAPES e 

MTE

Determinantes 
da 

remuneração  
dos doutores

Estatísticas 
mestres e 
doutores 
estado de 
Alagoas

2015

Mestres e 
Doutores 

nas 
empresas

PIBIC em 
números e 
estudo  de 
egressos

Doutores 
titulados no 

Exterior

Recursos Humanos para CTI – Linha do Tempo
Percurso formativo

2016
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Enfoque de desenho dos Estudos no CGEE
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1. Demanda & Escopo

2. Diagnóstico & Tendências

3. Exploração de Alternativas 4. Critérios & Priorização

5. Estratégia & Ações

6. Avaliação (ex-ante e ex-post) & Monitoramento

Im
ple

me
nta

ção Identificar e definir (formular e reformular) pergunta(s) (desafio/problema) a ser(em) respondida(s) [caracterizar demanda] Escopo, insumos existentes e necessários, resultados esperados e impactos associados, governança (responsabilidade e accountability) e estratégia de comunicação

 Evoluções do sistema sob análise (prováveis/possíveis/reformulados/ plausíveis) Soluções possíveis (PDI) para a(s) pergunta(s) guia(s) ou desafio(s)/problema(s) sob análise  Reformulações possíveis de objetivos de políticas ou programas de CTI

 Contexto sob análise (sistema e suas interrelações, bem como as partes interessadas, incluindo usuários)  Relação do contexto com sua evolução do passado e tendência de evolução futura Riscos e oportunidades associados

 Elementos contidos nas distintas alternativas de futuro para a definição de uma visão de futuro  Soluções (PDI) mais adequadas para o desafio/problema sob análise Objetivos (novos) para a reorientação de políticas ou programas de CTI

 Para o alcance da visão de futuro definida e resiliência a futuros alternativos Para o desenvolvimento, implementação e monitoramento das soluções (PDI) selecionadas Indicadores e plano de monitoramento para alcance de novos (ou antigos) objetivos de programas / políticas de CTI

 Resultados esperados e impactos associados, bem como processo de implementação  Forma de avaliação e de monitoramento ao longo da execução do estudo e ao seu final Produtos: Planejamento: TR com plano de trabalho associado, identificando e integrando recursos necessários em cada faseImplementação: recomendações finais e formas de implementá-las
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Insight Net – Análise de Redes do Conhecimento
Ferramenta permite a identificação de redes de coautoria e áreas de cooperação
entre pesquisadores

Coautoria

Similaridade 
semântica

Coautoria e 
similaridade semântica

Nó: pesquisador
Diâmetro: # publicações
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Insight Data
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Insight Data
 Extração de Entidades Nomeadas  Extração de Palavras-chave 
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Tendências e Sinais Fracos

Insight Data



Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Ciência, Tecnologia e Inovação

Subsídios para uma agenda nacional de CTI relativa à 
vulnerabilidade, impactos e adaptação à mudança do clima
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Mudança do Clima

Países do Não-Anexo I (países em desenvolvimento) deverão ter maiores dificuldades em lidar com os impactos e enfrentar os custos crescentes de adaptação à mudança do clima (4º relatório do IPCC)

Outras Iniciativas, redes e instituições não-governamentais no Brasil
MCT: Coordenação-geral de Mudanças Climáticas
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Temas Selecionados

 Energia e Recursos 
Hídricos

 Agropecuária e solos 
agrícolas

 Florestas  Biodiversidade

 Zonas Costeiras  Zonas Urbanas

 Saúde Humana

Mudança do Clima
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Mudança do Clima
Etapas de Construção da Agenda

Mais 100 
especialistas 
envolvidos

Visão de Futuro dada 
Seleção de Especialistas por tema 

Elaboração de Papers e publicação
Painel de Especialistas -> construção da agenda

Validação Agenda aos participantes e interlocutores
Difusão de Resultados 
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C, T & I referentes à 
vulnerabilidade

C, T & I referentes aos 
impactos

C, T & I referentes à 
adaptação

1. Endemias, rurais e 
urbanas

2. Aspectos político-
sociais

3. Sinergia de riscos, 
possibilidades de 
desastres mistos

Mudança do Clima

Ações
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Mudança do Clima

Resultados
 Matriz de recomendações para iniciativas e políticas
 3 Publicações 



Foresight Estratégico do Sistema de Pesquisa e 
Inovação da FMUSP- HC
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Como construir uma estratégia 
de fortalecimento da inovação no 

Sistema FMUSP-HC? 

Questão Central
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Metodologia do Estudo

Etapa I
Planejamento

Etapa II
Levantamento e análise das informações 

Etapa III
Construção da Visão de Futuro e do RoadmapEstratégico 

Etapa IV
Validação da Visão de Futuro e do RoadmapEstratégico

Etapa VConclusões e Recomendações

Definição do Modelo de execução

Elaboração do Plano de Trabalho

Lançamento do Estudo e Mobilização dos Atores

Divulgação do Estudo

Estrutura Organizacional e dos Fluxos de Comando e Resposta

Capacidade de Ciência e Tecnologia

Institucionalidade da Pesquisa

Elaboração e Consolidação de relatórios

Consulta Estruturada para a construção da Visão de Futuro

Matriz SWOT

Definição de Elementos de Rotas Estratégicas

Validação da Visão de Futuro
Elaboração e apresentação do relatório final

Validação do Roadmap Estratégico
Validação do relatório final
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FMUSP

Capacidade de CT&I:
Excelência nacional e internacional em número crescente de campos específicos da
saúde com corpo funcional diversificado e adequado a ambientes de inovação com
aprendizagem contínua.

Interação com agentes de Inovação:
Integrará rede de pesquisadores de reconhecimento internacional em novos
conhecimentos em saúde e ensaios clínicos, capaz de identificar e aproveitar nichos de
oportunidades em inovação, em dinâmica integração com outras unidades da USP.

Consolidação e melhoria da institucionalidade:
Terá agenda de pesquisa resultante da interação de diretrizes institucionais e iniciativas
individuais de reconhecidas lideranças, com eficiente apoio técnico-administrativo à
gestão da pesquisa e inovação.

Sistema integrado de Pesquisa, Ensino e Atenção à Saúde, com 
excelência nacional e internacional em campos específicos da saúde e 
participação em redes de inovação, orientado pelo compromisso social
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FMUSP
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FMUSP



Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Ciência, Tecnologia e Inovação

Cidades Sustentáveis
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Cidades Sustentáveis
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Cidades Sustentáveis
Dimensões selecionadas para o estudo
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Cidades Sustentáveis
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Cidades Sustentáveis
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Cidades Sustentáveis

Desafios e Soluções organizados em 12 temas interconectados
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Cidades Sustentáveis
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Futuro disruptivo (?) a visão das crianças na SNCTI

 https://www.youtube.com/watch?v=pHcnhDtj2CU&feature=youtu.be
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OBRIGADA!

mjurua@cgee.org.br

CGEE - Onde o futuro está presente


