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RESUMO: 
 
No cenário econômico contemporâneo, fortemente impactado pela economia do 
conhecimento e capacidade de inovar, se destacam aqueles países que contam com 
um sistema maduro de inovação. Nestes, um dos principais determinantes do 
progresso científico-tecnológico é a articulação entre empresas, institutos de pesquisa 
e governo. Inovar é um processo múltiplo que depende do financiamento público ou 
privado, da capacidade técnica encontrada nos centros de pesquisas e universidades, 
do profundo conhecimento de mercado inerente aos empresários e dos incentivos 
públicos. Sistemas de inovação reúnem instituições e agentes que contribuem para o 
desenvolvimento, criação e difusão de novas tecnologias. A ação coletiva desses 
agentes só funciona se eles estiverem bem alinhados em seus objetivos e estratégias. 
Para isso, faz-se necessário existir uma governança do sistema, definindo 
responsabilidades e estabelecendo metas. Tendo isso em vista, nasceu o Sistema 
Mineiro de Inovação (SIMI) para promover convergência das ações governamentais, 
empresariais, e acadêmicas para, de forma cooperada, desenvolver a inovação no 
estado de Minas Gerais.  
 
O artigo apresenta o Sistema Mineiro de Inovação, sua estrutura de governança e as 
razões por trás da utilização de uma ferramenta de tecnologia da informação – um site 
de relacionamento pessoal – para possibilitar a interação entre os agentes de 
inovação. Finalmente, é feita uma discussão sobre as dificuldades e resultados 
esperados ao longo da implantação do sistema.  
 
Palavras-chave: Sistemas de Inovação, Web 2.0, Governo 2.0, Inovação, Ciência, 
Tecnologia.  

                                                
1 Este artigo relata a ação do Sistema Mineiro de Inovação que está contemplada em Projeto Estruturador 
do Governo de Minas Gerais e é financiado pela Fapemig. 
2 Secretário Adjunto de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais e Secretário 
Executivo do Sistema Mineiro de Inovação. 
3 Coordenador do Sistema Mineiro de Inovação.  
4 Gestor de Inovação e Rede Social do Sistema Mineiro de Inovação – contatos relativos ao artigo 
deverão ser feitos por meio de renato.orozco@tecnologia.mg.gov.br   
5 As opiniões expressas nesse artigo não representam, necessariamente, a opinião da Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnlogia e Ensino Superior, sendo toda a responsabilidade pela mesma dos autores.  
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1. Introdução 
 
Em 2001, artigo de Aguiar e Gonçalves (2001) já acusava uma situação 
perturbadora para os mineiros: não tínhamos uma política explícita de Ciência 
e Tecnologia; a interação universidade-empresa não tinha muita tradição; e 
havia uma mediação insuficiente entre centros de geração de conhecimento e 
empresas. A conclusão do trabalho deixava muito claro que “o diagnóstico 
apresentado mostra que o Estado, apesar de contar com uma base estrutural 
bastante razoável, precisa fortalecer seu sistema de inovação de várias formas, 
ampliá-lo, consolidá-lo e garantir que não ocorram futuros retrocessos.” (2001, 
p.10) 
 
De lá para cá houve grandes avanços. A Fundação de Amparo à Pesquisa de 
Minas Gerais (Fapemig), por exemplo, teve uma receita média anual, 
proveniente de transferência governamental, de aproximadamente R$ 22,2 
milhões entre 1994 e 1999 (Silva, 2000). Esse valor representou 48,9% do que 
constitucionalmente tinha direito como transferência da receita orçamentária 
corrente do Estado. Segundo o relatório de atividades de 2006 da instituição, 
essa receita foi de R$ 85 milhões, correspondente a 100% do que lhe era de 
direito. 
 
Se considerarmos esse aumento de recursos disponíveis como um indicador 
de que agora temos uma política (ou ao menos uma vontade política) explícita 
em relação à ciência e tecnologia, teremos resolvido um dos problemas 
identificados por Aguiar e Gonçalves, mas ainda assim continuamos com a 
baixa interação e mediação entre universidades e empresas, o que é vital para 
o processo de inovação e ponto básico de um sistema de inovação. 
 
Segundo Dolourex e Parto (2004), embora não haja unanimidade no conceito 
de sistema (regional) de inovação, é usualmente entendido como um arranjo 
em que organizações públicas e privadas agem orquestradamente de modo 
que o conhecimento seja disseminado dentro do sistema, fomentando a 
capacidade de inovar e a competitividade (2004, p.3). Da mesma forma, Cooke 
(2001) argumenta que o aspecto social da inovação é o processo de 
aprendizado coletivo interno e externo das firmas. 
 

“In other words, a regional innovation system is characterized by 
co-operation in innovation activity between firms and knowledge 
creating and diffusing organizations, such as universities, 
training organizations, R&D institutes, technology transfer 
agencies, and so forth, and the innovation supportive culture that 
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enables both firms and systems to evolve over time” (Dolourex e 
Parto, 2004, p.4)6  (meu negrito) 
 

Por um lado, temos a clara consciência que a interação empresa – 
universidade é fundamental para que a inovação aconteça. Por outro, a 
identificação que essa interação não ocorre adequadamente em Minas Gerais.  
 
Surge, assim, como política de governo a criação de um Sistema Regional de 
Inovação em Minas Gerais.  
 
O objetivo desse artigo é descrever o Sistema Mineiro de Inovação, explicar a 
sua estrutura frente ao contexto de Minas Gerais e o estado da arte sobre o 
assunto e discutir questões práticas e teóricas, desafios, oportunidades e 
perspectivas de sua implantação. 
 
2. Web 2.0  
 
A internet colaborativa, ou “Web 2.0”, designa uma nova forma de usar a 
internet. A base deixa de ser o conteúdo passado do site para o usuário, e 
passa a ser colaborativo, com conteúdo criado e compartilhado entre usuários. 
Os sites tornam-se plataformas que possibilitam a colaboração e interação 
entre usuários da rede. Exemplos de plataformas da Web 2.0 são: 
 

1. Redes sociais: sites onde os usuários se relacionam, trocam 
informações e discutem assuntos de interesse como o Orkut. Peabirus, 
LinkedIn, Facebook, etc. 

2. Wikis: sites de edição de conteúdo cuja construção é participativa e 
colaborativa como a wilipedia. 

3. Folksonomia, forma colaborativa de indexar informações, como o 
del.icio.us. 

4. Blogs.  
 
A web 2.0 é pensada como plataforma onde os próprios usuários constroem o 
conteúdo e, em alguns casos, adicionam funcionalidades à própria plataforma 
(facebook). A grande revolução causada na Web 2.0 foi a possibilidade de 
buscar informações a nível global, com custo muito baixo dado a abrangência e 
capilaridade da internet na sociedade.  
 

                                                
6 Em outras palavras, um sistema regional de inovação é caracterizado pela cooperação e atividade de 
inovação entre firmas e organizações criadoras e difundidoras de conhecimento, como universidades, 
organizações de treinamento, instituições de P&D, agências de transferência de tecnologia, e assim por 
diante, e a cultura de apoio à inovação que permite que ambas as empresas e o sistema evoluam com o 
tempo. (Tradução livre do autor. Meu negrito)  
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“A Web 2.0 tem repercussões sociais importantes, que potencializam 
processos de trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção e circulação de 
informações, de construção social de conhecimento apoiada pela 
informática.” (Primo, 2007, p. 1) 

 
3. Governo 2.0  
 
Governo 2.0 é o uso de tecnologias de web 2.0 no setor público, melhorando a 
eficiência e transparência da atividade e reduzindo o custo. Ainda que 
inicialmente o papel da tecnologia de informação fosse o desenvolvimento de 
serviços públicos baseados na internet (ex: pagamento de contas, imposto de 
renda, informações, acompanhamento de processos, etc.), atualmente o foco 
tem sido alterado para permitir conexões entre organizações e assim a criação 
de sistemas de governo. Dessa forma, agências públicas distintas trabalham 
em projetos comuns para atingir objetivos também comuns, em ações 
integradas e orquestradas que respondam aos problemas existentes (U.N, 
2008). O papel da tecnologia de informação, e principalmente da web 2.0 é, 
desta forma, fazer com que não haja barreiras de tempo e distância entre as 
agências (e pessoas) colaboradoras.  
 

“ICT-based connected governance efforts are aimed at an 
improved cooperation between governmental agencies, allowing 
for an enhanced, active and effective consultation and 
engagement with citizens, and a greater involvement with multi-
stakeholders regionally and internationally.” (UN, 2008, p.6)7  

 
Com base nesse conceito, de governança conectada, foi montado o SIMI, que 
é apresentado nas sessões seguintes. 
 
4. O Sistema Mineiro de Inovação (SIMI) 
 
No cenário econômico contemporâneo se destacam aqueles países que têm 
um setor empresarial estruturado e ágil, capaz de responder rapidamente às 
exigências do mercado. São empresas inovadoras, ricas em conhecimento, 
localizadas em países que contam com um sistema maduro de inovação. 
 
Em um sistema maduro de inovação, um dos principais determinantes do 
progresso científico-tecnológico é a articulação entre empresas, institutos de 
pesquisa e governo. Inovar é um processo múltiplo e que encontra terra fértil 

                                                
7 O esforço para governança conectada baseada em TICs (tecnologia de informação e comunicação) 
objetiva uma melhor cooperação entre agências governamentais, permitindo uma melhorada, mais ativa e 
efetiva consulta e engajamento com a população, e um maior envolvimento com múltiplos stakeholders 
regionalmente e internacionalmente. (tradução livre do autor) 
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na troca de informações e geração de conhecimento. Portanto, não se inova 
sozinho. O processo de inovação depende do financiamento público ou 
privado, da capacidade técnica encontrada nos centros de pesquisas e 
universidades, do profundo conhecimento de mercado inerente aos 
empresários e dos incentivos públicos.  
 
Sistemas de inovação reúnem instituições e agentes que contribuem para o 
desenvolvimento, criação e difusão de novas tecnologias. A ação coletiva 
desses agentes só funciona se eles estiverem bem alinhados em seus 
objetivos e estratégias. Para isso, faz-se necessário existir uma governança do 
sistema, definindo responsabilidades e estabelecendo metas.   
 
Ao levar em consideração a grande extensão territorial de Minas Gerais, 
percebemos que os agentes de inovação estão dispersos, e que quase não 
existe interação entre empresas e universidades. Com isso, o potencial 
colaborativo é pouco utilizado. O sistema de inovação em Minas Gerais precisa 
superar esses desafios para transformar conhecimento em riqueza. 
 
Tendo isso em vista, em 12 de dezembro de 2006, nasceu o Sistema Mineiro 
de Inovação (SIMI), instituído por meio do decreto 44.418 (em anexo). O SIMI 
vem para promover convergência das ações governamentais, empresariais, e 
acadêmicas para, de forma cooperada, desenvolver a inovação no estado de 
Minas Gerais. O SIMI possibilita tanto o ambiente necessário para o diálogo e a 
interação entre os atores de inovação, quanto o sistema de governança entre 
as instituições de fomento da inovação, as empresas, as instituições 
acadêmicas e o governo, em Minas Gerais.  
 
 
O SIMI é composto por uma Secretaria Executiva, sob a coordenação da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que tem como 
principal missão congregar os principais agentes da Inovação de Minas Gerais, 
gerando conhecimentos que impulsionem a inovação no estado. Para alinhar 
os atores que movimentam o ciclo de inovação no Estado, o SIMI se apóia em 
ações presenciais e virtuais: 
 
• Fórum Mineiro de Inovação: uma unidade de ação cooperativa, 

consultiva, propositiva e deliberativa. Esse Fórum é presidido pelo 
Governador do Estado e a periodicidade de realização é anual. O Fórum 
tem como integrantes representantes do poder público estadual, do setor 
empresarial e do ensino superior.  

 
• Encontros de Inovação: encontros presenciais entre integrantes de um 

mesmo setor, a fim de discutir os problemas comuns e encontrar soluções 
integradas entre governo, academia e empresariado. 
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• Portal SIMI: é uma rede social (social network site) que disponibiliza 

conteúdo sobre inovação (oportunidades, editais, artigos, notícias, links), e 
propicia interação entre os agentes da inovação de forma rápida e eficiente.  

 
Na figura a seguir, está representado o SIMI, e a interação virtual e presencial 
entre os diversos atores de inovação: empresas, pesquisadores, incubadoras, 
investidores, fomentadores, etc. Por meio do SIMI, os agentes da inovação 
terão a possibilidade de interagirem em encontros presenciais ou de forma 
virtual, através do Portal SIMI na Internet.  
 
Figura 1 – Funcionamento do Sistema Mineiro de Inovação 

 
Fonte: Material de divulgação do SIMI 

 
Esta interação acontece da seguinte forma: 1) a Equipe de Gestão do SIMI 
coleta e formata as informações, sugestões, opiniões e anseios dos agentes da 
inovação (base da figura) sistematizadas dentro do Portal SIMI (Governo 2.08) 
e geradas durante os Encontros de Inovação; 2) essas informações são 
filtradas e editadas na forma de propostas de ação e relatórios técnicos, e são 
encaminhadas aos membros do Fórum Mineiro de Inovação, que decidem 
aderir, ou não, às propostas; 3) os relatórios técnicos são enviados ao 
                                                
8 O termo Governo 2.0 refere-se ao uso de instrumentos da internet 2.0 para trazer mais transparência e 
participação social dentro dos processos governamentais.  

Ambiente 
da Inovação 

Pesquisadores 
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TI 

Fórum Mineiro de Inovação 
Membros do Governo, ICT’s e Empresários 

Fomentadores Investidores Incubadoras 

 
Formuladores de Políticas Públicas 

Conecit, Assembleia Legislativa 

 
Informações Estratégicas Ações Governamentais 

Encontro      
Inovação 

  

Encontro      
Inovação 
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Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (Conecit) e Assembléia Legislativa. 
(Regimento Interno do Fórum Mineiro de Inovação, 2008) 
 De posse desses relatórios técnicos e / ou propostas de ação, os órgãos 
fomentadores de inovação e os órgãos formuladores de políticas públicas 
agem embasados na opinião do agente de inovação. O que foi proposto pelos 
agentes de inovação aos formuladores de políticas públicas agora é efetivado 
na forma de ações. O ciclo se fecha: temos políticas públicas e ações de 
fomento à inovação com maior consonância com o ambiente de inovação do 
Estado. 
 
4.1 A Secretaria Executiva 
 
A Secretaria Executiva é o órgão responsável pela gestão do Portal SIMI, 
organização dos Encontros de Inovação e do Fórum Mineiro de Inovação e, de 
maneira mais geral, pelo processo de integração e articulação entre os agentes 
mineiros de inovação, visando acolher idéias, subsídios e indicadores para a 
formulação e implementação do desenvolvimento tecnológico no Estado.   
 
Por meio de informação colhida entre os agentes de inovação do Estado, 
dentro do Portal SIMI e dos Encontros de Inovação, a Secretaria Executiva do 
SIMI indica propostas para a formulação de políticas públicas e ações de 
fomento à inovação, que são apresentadas para os membros do Fórum Mineiro 
de Inovação que podem decidir pela adesão de seu órgão à proposta. Caso 
haja alguma deliberação do Fórum Mineiro de Inovação, a Secretaria Executiva 
do SIMI é a unidade de coordenação das deliberações do Fórum. 
 
4.2 Encontros de Inovação  
 
Os Encontros de Inovação tem como objetivo reunir, de forma presencial, 
representantes, pesquisadores e stakeholders de um mesmo setor da 
economia, com o objetivo de debater uma questão específica do setor, analisar 
uma oportunidade, tomando a forma que seja mais adequada à resolução do 
desafio proposto. 
 
O Encontro de Inovação pode assumir a forma de fórum de consulta, 
objetivando obter a opinião dos stakeholders de um determinado setor sobre 
sua realidade específica, as dificuldades encontradas em termos de pesquisa 
científica, tecnológica e de inovação e sugestões de ações ou políticas que 
podem ser postas em prática. O fórum de consulta vai gerar documentos, que 
serão encaminhados para as instituições governamentais, empresariais ou de 
pesquisa, e que poderão ser incluídos nas propostas de ação coletiva 
apresentadas ao Fórum Mineiro de Inovação, conforme fluxograma abaixo.  
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Realizar reunião do Encontro de Inovação. 

Definir 
o tema e metodologia do Encontro de Inovação 

Parceiro adere 
à proposta? 

Enviar propostas aos parceiros e publicar no portal 
SIMI. 

 

Secretaria Executiva recebe a proposta detalhada e envia 
para Membros do Fórum Mineiro de Inovação (FMI) 

Fim 

Formar parceria com instituições correlatas e identificar 
os participantes do Encontro. 

Pesquisar sobre o histórico do setor com respeito à 
inovação e identificar especialista para relatar o mesmo. 

Fórum de Consulta 

Aderem formalmente às propostas no Fórum Mineiro de 
Inovação 

Monitorar o cumprimento das ações 

FIM 

Forma-se grupos com proponentes e interessados para 
detalhar melhor cada proposta. 

 
 
Figura 2 – Fluxograma do Encontro de Inovação, Fórum de consulta 
   

 
Outra forma possível do Encontro de Inovação é o desafio tecnológico, onde 
pesquisadores e empresas interagem na busca de soluções para problemas 
tecnológicos. Nesses encontros, as empresas apresentam seus problemas 
específicos enquanto os pesquisadores avaliam a viabilidade de trabalhar 
conjuntamente para a resolução dessas questões, e vice-versa.   
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O tema do desafio tecnológico é identificado por meio das discussões internas 
do Portal SIMI, de demanda proveniente de empresas da área ou mesmo de 
um Fórum de consulta. Logo após a identificação do tema, a Secretaria 
Executiva do SIMI busca auxílio técnico especializado e prepara um documento 
com a descrição do problema. Esse documento é enviado para os 
pesquisadores e empresas do setor juntamente com o convite para participar 
do desafio tecnológico. Ao confirmar a participação no evento, o pesquisador 
deverá enviar o seu mini-currículo para a Secretaria Executiva do SIMI, que 
depois o encaminhará para as empresas participantes.  
 
Durante o desafio tecnológico, os pesquisadores se apresentam, as empresas 
apresentam seus problemas e inicia-se uma sessão de perguntas e debate 
moderado. No final da reunião, abre-se a possibilidade de encontros individuais 
entre pesquisadores e empresas.  
 
Após o desafio tecnológico, o SIMI, se for o caso, encaminha um pequeno 
relatório sobre o encontro para a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (SECTES), a fim de serem produzidos editais de demanda 
induzida sobre o tema.   
 
Finalmente, o Encontro de Inovação pode tomar a forma de um Encontro 
Estratégico, quando um tema de interesse multi-setorial é apresentado e 
discutido por representantes e stakeholders de diversos setores.  
 
O Encontro de Inovação é convocado depois de identificado um assunto 
merecedor de discussão dentro dos debates realizados nas comunidades do 
Portal SIMI, ou pelos parceiros institucionais do SIMI. 
 
Para o ano de 2008, realizar-se-ão os seguintes Encontros de Inovação, sem a 
limitação na realização de outros, definidos posteriormente: 
 
1. Encontro de Inovação Mineral Metalúrgico 
2. Encontro de Inovação Governamental 
3. Encontro de Inovação de Gemas e Jóias 
4. Encontro de Inovação de Madeira e Móveis 
5. Encontro de Inovação de Biotecnologia 
 
4.3 Portal SIMI 

O portal do Sistema Mineiro de Inovação é uma iniciativa pioneira, cujo objetivo 
é reunir todos os agentes da inovação do estado de Minas Gerais em um 
ambiente virtual, rico em discussão e colaboração. 
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Por meio de um portal na internet (http://www.simi.org.br), pesquisadores, 
profissionais de empresas, membros do governo, representantes das principais 
instituições de fomento e de apoio à inovação poderão se aproximar, participar 
de fóruns de discussão, enviar, compartilhar e comentar artigos, estudos e 
conteúdos, postar e responder a oportunidades diversas, além de ter acesso a 
um banco de dados organizado com as principais pessoas, instituições e ações 
de apoio à inovação no estado. São editais de fomento, bolsas, cursos, 
serviços de capacitação, dentre diversas outras ações que poderão ser 
postadas e consultadas no portal.  

Também é possível criar comunidades relacionadas aos interesses dos 
usuários, e assim interagir com um grupo de pessoas com interesses comuns. 

Figura 3 – Portal SIMI 
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Figura 5 – Portal SIMI 

 
 
4.4. Fórum Mineiro de Inovação 
 
O Fórum Mineiro de Inovação é o elemento chave da governança do Sistema 
Mineiro de Inovação. Nele, os principais representantes e executivos do 
governo, empresariado e pesquisadores estão reunidos, sob a presidência do 
Governador do estado de Minas Gerais. O Fórum visa à formação de 
estratégias integradas entre Governo, academia e empresas, para o fomento 
da inovação no estado de Minas Gerais. Também é responsabilidade do Fórum 
realizar o balanço anual das atividades da inovação, apontando os resultados 
alcançados. 
 
O Fórum rege-se pelo princípio da gestão pública participativa e configura-se 
como espaço para que as propostas de fomento à inovação da sociedade em 
geral e de parceiros institucionais do Governo do Estado de Minas Gerais em 
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particular possam ser contempladas e postas em prática de forma colaborativa 
pelos seus membros.  
 
Os membros do Fórum, portanto, discutem as propostas de ação coletiva 
apresentadas pela Secretaria Executiva do SIMI. Depois, manifestam, de forma 
oficial, a adesão, ou não, da organização em empreender esforços para a 
concretização destas propostas. As propostas de ação coletiva apresentadas 
pela Secretaria Executiva são, por sua vez, frutos das propostas recebidas e 
compiladas nos Encontros de Inovação e no Portal SIMI.  
 
A agenda de trabalho do Fórum segue a seguinte estrutura: 
  
I - abertura da sessão pelo seu Presidente; 
 
II – apresentação de relatório sobre as ações empreendidas pelo Governo de 
Minas Gerais para o fomento da inovação, por parte do Secretário de Estado 
de Ciência e Tecnologia; 
 
III – apresentação das atividades e resultados alcançados pelo SIMI, nos 
últimos doze meses, feita pelo Secretario Executivo do SIMI; 
 
IV - apresentação das propostas de fomento à inovação pela Secretaria 
Executiva;  
   
V – concessão da palavra aos membros do Fórum e abertura da sessão para 
discussão de temas de interesse do colegiado; 
 
VI – adesão formal das instituições parceiras às propostas, por meio de 
assinatura de documento.  
 
VII - encerramento. 
 
As deliberações, recomendações e decisões do Fórum, relativas a órgãos da 
administração estadual, são publicadas no Órgão Oficial dos Poderes do 
Estado, passando a integrar o conjunto das Políticas de Governo para 
determinada área, de acordo com sua competência. . As deliberações, 
recomendações e decisões do Fórum serão tomadas em caráter uni-
institucionais – cada instituição se compromete com as ações que 
considerarem adequadas. 
 
5. Considerações finais 
 
O SIMI se difere dos outros sistemas de inovação por possuir um instrumento 
de TI (o portal de rede social) como base de suas atividades. Essa escolha se 
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deve ao fato da internet hoje se configurar como excelente meio para 
transferência de conhecimentos (ex: youtube, wikipédia) e lócus de 
colaboração (Ex: InnoCentive, peering), ambos realizados de forma voluntária 
(Tapscott, 2007). Além disso, Minas Gerais é um estado de grandes 
dimensões, fazendo com que seus agentes de inovação estejam dispersos 
geograficamente e haja um grande potencial colaborativo que é pouco 
utilizado. A internet ameniza o problema da barreira geográfica e é um 
ambiente colaborativo por excelência.  Desta forma, o portal foi idealizado 
segundo o conceito de web 2.0 (internet colaborativa) para aproximar todos os 
agentes de inovação do estado de Minas Gerais.  
 
No contexto da web 2.0 os usuários se tornam protagonistas na produção de 
conteúdo. Isso significa que a quantidade e qualidade do conteúdo do portal 
SIMI pode se tornar imensa, já que são os próprios usuários que criam e 
compartilham este conteúdo.  
 
A segunda diferença do SIMI em relação aos outros sistemas de inovação diz 
respeito à sua capacidade de pautar políticas públicas. Um dos principais 
benefícios de um sistema de inovação é a contribuição dos agentes envolvidos 
na definição da política pública de inovação. O relatório da UNIDO sobre 
sistemas de inovação é bastante explícito nesse assunto: 
 

“(…) a systemic and integrated analysis of both the firm side (i.e. global 
competition challenges and innovation needs) and the supply side (i.e. 
innovation support in its widest sense) contributes to the design of a 
coherent public innovation strategy. (Cook and Memedovic, 2003)9 

  
No SIMI, esse processo de fortalecimento da formação da política pública para 
a inovação é ainda mais forte. Ao traduzir as demandas setoriais para políticas 
de C&T&I do Portal SIMI (virtual) e Encontros de Inovação (presencial) em 
propostas formais que serão enviados para os tomadores de decisão em 
organizações de apoio à inovação, criam-se canais diretos entre usuário e 
provedores de políticas públicas. Mais importante que isso, essas propostas 
são apresentadas ao Fórum Mineiro de Inovação onde os dirigentes e 
representantes de organizações do setor privado, público e acadêmico, que 
promovem e apóiam a inovação, aderem formalmente às propostas. Na prática, 
estamos falando em um mecanismo o qual usuários de políticas públicas para 
a inovação, justamente aqueles indivíduos que melhor conhecem o que pode 
ajudá-los em suas atividades diárias, pautam as atividades das organizações 
responsáveis pelo apoio à inovação.    
 
                                                
9 Uma análise sistêmica e integrada entre o lado da firma (ex: desafios de competitividade global e 
necessidades de inovação) e o lado da oferta (ex: apoio à inovação, no sentido mais abrangente) contribui 
para o desenho de uma estratégia pública coerente de inovação. (tradução livre do autor)  
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O SIMI é uma ação de governo relativamente nova e nem todos os desafios 
estão aparentes. Segundo a UNIDO, referindo-se a sistemas de inovação em 
geral: “it shows that regional innovation systems can be underdeveloped by 
being too dependent on public support” 10  (Cook and Memedovic, 2003). 
Certamente, esse pode ser um problema se não forem criados laços sólidos, 
inclusive por meio de compartilhamento da gestão e decisões, com organismos 
representantes do setor privado.  
 
Outro desafio identificado pela UNIDO é a falta de experiência mundial em 
criação de sistemas de inovação, o que dificulta a utilização de benchmarking 
como forma de avaliação / melhoria das atividades realizadas (Cook and 
Memedovic, 2003, p7).  Também foi identificado como desafio a falta de 
recursos que usualmente acometem governos sub-nacionais e a falta de 
conhecimento das necessidades das empresas por meio do governo (Cook and 
Memedovic, 2003, p8). 
 
Uma avaliação sobre o grau de sucesso do SIMI só poderá ser feito quando o 
projeto tiver maturado e estiver em pleno funcionamento. Dadas suas 
especificidades e ineditismo, a metodologia de avaliação deverá ser 
customizada ao projeto.  
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ANEXO 1. 
 
DECRETO 44418 de 12 de Dezembro de 2006 

Institui o Sistema Mineiro de Inovação - SIMI. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 e nos 

termos do inciso  IV do art. 10 e do art. 211 da Constituição do Estado, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES, o 

Sistema  Mineiro de Inovação - SIMI. 

Art.  2º  O SIMI tem por finalidade promover convergência  de ações  governamentais,  empresariais,  acadêmicas  de  

pesquisa  e tecnologia  para, de forma cooperada, desenvolver  a  inovação no Estado de Minas Gerais. 

Art. 3º Na consecução de sua finalidade compete ao SIMI: 

I  -  promover  a  integração e a articulação  entre  órgãos, entidades, empresas de direito público e privado, 

organizações  da sociedade  civil  de  interesse público - OSCIP,  universidades  e centros   universitários  visando  

acolher   

idéias,  subsídios   e indicadores  para a formulação e implementação do  desenvolvimento tecnológico no Estado; 

II - indicar propostas para a formulação da política estadual de inovação  tecnológica,  de forma  compatível  com  a  

política nacional adotada;  

III - promover  a  cooperação entre  o  Estado,  organismos nacionais  e  internacionais, agências multilaterais, 

organizações não-governamentais nacionais e estrangeiras, que atuam na área  da inovação tecnológica; 

IV - identificar e divulgar linhas de financiamento e fomento no âmbito nacional, estrangeiro ou internacional para 

aplicação em programas, projetos, ações e  atividades  relacionadas  com   a inovação tecnológica no Estado; 

V  -   desenvolver   e   difundir  a  marca   mercadológico - institucional do Estado "Minas é Inovação"; e 

VI  -  praticar outras ações e atividades compatíveis  com  a finalidade do SIMI.  

Art. 4º O SIMI terá a seguinte composição: 

I  -  o  Fórum  Mineiro  de Inovação, como  unidade  de  ação cooperativa, consultiva, propositiva e deliberativa, na 

forma  das respectivas Câmaras Temáticas instituídas; 

II  -  a Secretaria Executiva, como unidade de coordenação  e execução  das deliberações do Fórum, bem como de 

implementação  de atividades administrativas e operacionais do SIMI; e   

§ 1º As Secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  e de Desenvolvimento Econômico 

funcionarão como unidades de  assistência,  assessoramento técnico e de apoio  logístico  ao SIMI. 

§ 2º Os Secretários de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  e de Desenvolvimento Econômico poderão 

editar  resolução conjunta relativamente às matérias pertinentes ao SIMI. 

Art. 5º O Fórum Mineiro de Inovação poderá organizar-se sob a forma de  Câmaras Técnicas, em caráter provisório ou  

permanente, sob a coordenação de um de seus membros. 

§  1º  As  Câmaras Temáticas previstas contarão com  o  apoio técnico  de órgãos ou entidades da administração 

pública estadual, bem  como o de entidades representativas do setor empresarial  com os  quais  mantêm  afinidade, 

convocados para  o  exercício  dessa função por ato do Secretário-Executivo do SIMI. 

§  2º  Além dos representantes do Poder Público Estadual,  do setor  empresarial  e  do ensino superior referidos  no  

art.  6º, outros órgãos, entidades, instituições, empresas e associações  de direito público ou privado poderão participar 

do Fórum Mineiro  de Inovação e suas Câmaras Temáticas, mediante convite do Secretário- Executivo do SIMI 

consoante aprovação pelo Fórum. 

Art.   6º  O  Fórum  Mineiro  de  Inovação,  presidido   pelo Governador do Estado, terá a seguinte representação: 

I - representando o Poder Executivo: 
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a)  o  Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia  e  Ensino Superior; 

b) o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico; 

c) o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão; 

d)  o  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária   e Abastecimento; 

e) o Secretário de Estado de Saúde; 

f) o Secretário de Estado de Fazenda; 

g)  o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

h) o Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG; 

i)  o  Presidente  da  Fundação Centro Tecnológico  de  Minas Gerais - CETEC; 

j) o Presidente da Fundação Ezequiel Dias - FUNED; 

l)  o Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG; 

m)  o  Presidente  da Fundação Estadual do Meio  Ambiental  - FEAM; 

n)  o Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI; e 

o)  o  Presidente  do Banco de Desenvolvimento  Econômico  do Estado - BDMG; 

II  -  como convidados, representando o setor empresarial  do Estado: 

a)  um representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG; 

b) um representante da Federação do Comércio de Minas Gerais - FECOMÉRCIO; 

c)  um  representante  da Federação da Agricultura  de  Minas Gerais - FAEMG; e 

d) um representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/MG; 

III - representando o setor de ensino superior que desenvolve pesquisa científica e tecnológica: 

a) três membros de universidades públicas; e 

b)  dois membros de universidade ou instituição particular de ensino e de pesquisa de nível superior. 

§  1º  As indicações dos membros referidos nas alíneas "a"  e "b" do inciso III deverão recair em pessoas que tenham 

atuação nas áreas da gestão, pesquisa e inov[ação tecnológica. 

§  2º  Os  membros das universidades públicas serão indicados pelo Fórum de Instituições Públicas de Ensino Superior 

- IPES,  do Estado de Minas Gerais. 

§  3º Os membros de universidade ou instituição particular de ensino e pesquisa pelos respectivos titulares e serão 

encaminhados ao  Governador pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia  e Ensino Superior. 

§ 4º Os representantes e membros do Fórum Mineiro de Inovação de  que trata este artigo terão, cada, um suplente 

para substituí-los  em seus impedimentos legais e eventuais, todos designados por ato do Governador do Estado. 

Art.  7º As atividades da Secretaria Executiva do SIMI  serão coordenadas,   executadas  e  implementadas  por  um   

Secretário- Executivo  designado  por  ato do Governador  do  Estado,  a  quem incumbirá: 

I - apresentar proposta de agenda de trabalho a ser submetida à apreciação e aprovação do Fórum;  

II - organizar e convocar reuniões de trabalho do Fórum;  

III - adotar medidas necessárias a execução dos trabalhos  do Fórum e de suas Câmaras Temáticas; 

IV  -  promover  articulações e fazer gestões no  sentido  do pleno  funcionamento do Fórum, suas reuniões e  atos  

consultivos, propositivos e deliberativos; 

V  -  promover  a  divulgação  e a  difusão  do  conhecimento inerente à área de inovação tecnológica; 

VI  -  reportar ao Governador do Estado sobre o desempenho  e resultados alcançados pelo Fórum; e  

VII  -  praticar  outras  ações e atividades  que  lhe  forem delegadas pelo Governador do Estado. 

Parágrafo  único.  O  Secretário-Executivo  do  SIMI  para  o desempenho das atividades operacionais decorrentes das 

atribuições previstas neste artigo contará com os apoios técnico, logístico  e administrativo definidos no regimento 

interno do Fórum. 
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Art.  8º Poderão obter credenciamento para a participação  no Fórum  Mineiro  de  Inovação  e suas  Câmaras  

Temáticas  mediante requerimento  junto à Secretaria-Executiva do SIMI,  o  agente  de inovação,  o  arranjo produtivo 

local, a organização da  sociedade civil   de   interesse  público  -  OSCIP,  núcleo  de   inovação, universidade e 

faculdade privada, centro universitário, incubadora de  empresas,  pólo  e parque tecnológico, bem  como  instituições 

similares, desde que comprovem: 

I - estar legalmente constituído; 

II  -  ter sede ou representação, em funcionamento, no Estado de Minas Gerais; 

III - estar capacitado a promover inovação tecnológica; 

IV - dispor de reconhecida produção acadêmica na área; ou 

V  -  ter  projeto relevante consentâneo com a finalidade  do SIMI. 

Parágrafo  único. O pedido de credenciamento  previsto  neste artigo  será  processado  pela  Secretaria-Executiva  do  

SIMI   e homologado pelo Fórum, nos termos das exigências regimentais. 

Art.  9º O Fórum Mineiro de Inovação e suas Câmaras Temáticas observarão as disposições do Regimento Interno 

aprovado pelos seus membros. 

Art.  10.  As funções de Secretário-Executivo, de  membro  do Fórum  e  das suas Câmaras Temáticas não serão 

remuneradas,  sendo consideradas de relevante interesse público. 

Art.  11.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua publicação. 

Palácio  da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de  dezembro de  2006; 218º da Inconfidência Mineira e 185º da 

Independência do Brasil. 
AÉCIO NEVES - GOVERNADOR DO ESTADO 

 
ANEXO 2. 
 

Regimento Interno do Fórum Mineiro de Inovação 
 

O Fórum Mineiro de Inovação, criado pelo Decreto número 44.418, de 12 de Dezembro de 2006, por deliberação de 

seus membros, durante reunião realizada em 26 de Março de 2008, no Palácio da Liberdade, aprova o seguinte 

Regimento Interno, para nortear as suas ações: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O Fórum Mineiro de Inovação, aqui denominado FÓRUM, é uma unidade de ação cooperativa, consultiva, 

propositiva e deliberativa integrante do Sistema Mineiro de Inovação (SIMI), regida pelo Decreto nº 44418 de 12 de 

Dezembro de 2006 e por este Regimento Interno. 

Art. 2º O FÓRUM é elemento chave da governança do Sistema Mineiro de Inovação (SIMI) e visa formar estratégias 

integradas entre Governo, Academia e Empresas, para o fomento da inovação no Estado de Minas Gerais, bem como 

promover o balanço anual das atividades realizadas, apontando os resultados alcançados em função da execução das 

políticas públicas e de outras iniciativas.  

Art. 3º O FÓRUM rege-se pelo princípio da gestão pública participativa e configura-se como espaço para que as 

propostas de fomento à inovação da sociedade em geral e de parceiros institucionais do Governo do Estado de Minas 

Gerais possam ser contempladas e postas em prática de forma colaborativa pelos seus membros.  

Art. 4º As deliberações do FÓRUM serão coordenadas e executadas, onde for o caso, pela Secretaria Executiva do 

SIMI. 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGÂNICA 
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Art. 5º O FÓRUM tem a seguinte estrutura orgânica: 

I - Presidência; 

II – Membros do Fórum Mineiro de Inovação; e 

III - Secretaria Executiva. 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

Seção I 

Da Presidência 

 

Art. 6º Compete ao Presidente do FÓRUM: 

I – presidir e convocar, inclusive extraordinariamente, o Fórum Mineiro de Inovação; 

II - orientar e aprovar a organização da pauta da reunião do FÓRUM, previamente elaborado pela Secretaria-Executiva.  

III - dar posse aos seus membros.   

§ 1º. O Presidente do FÓRUM, em seus impedimentos legais e eventuais, será substituído pelo Vice Governador do 

Estado e, caso este também esteja impedido, pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Seção II 

Dos Membros do Fórum Mineiro de Inovação 

 

Art. 7º Aos membros do FÓRUM compete: 

I – discutir sobre ações colaborativas entre Governo, empresas e academia que visem fomentar a atividade de 

inovação no Estado de Minas Gerais. 

II – analisar as propostas de ação coletiva apresentadas pela Secretaria Executiva do SIMI e manifestar, de forma 

oficial, acerca da adesão da organização em empreender esforços para a concretização destas propostas. 

Seção III 

Da Secretaria Executiva 

 

Art. 8º Compete ao Secretário Executivo: 

I - gerenciar os trabalhos inerentes ao funcionamento do FÓRUM; 

II - buscar, junto aos órgãos e entidades que compõem o FÓRUM, o apoio necessário à sua organização.  

III – elaborar, baseado em informações colhidas nos Encontros de Inovação sob sua responsabilidade e nas 

comunidades de discussão do Portal SIMI, utilizando princípios de gestão pública participativa, documentos 

explicitando ações coletivas de fomento à atividade de inovação no Estado de Minas Gerais. 

IV – enviar previamente aos membros do FÓRUM, com antecedência de, pelo menos, um mês da reunião, os 

documentos citados no inciso anterior e prestar quaisquer informações relevantes a respeito.  

V – articular a adesão dos membros do FÓRUM na concretização das ações de fomento à inovação apresentadas.   

VI - preparar, sob a orientação do Presidente, as pautas e agenda das reuniões do FÓRUM; 

VII - secretariar as reuniões do FÓRUM, promovendo a preparação e assinatura dos documentos constantes no inciso 

III, bem como pelo membro do FÓRUM que desejar manifestar sua adesão às ações ali constantes. 

VIII - preparar a infra-estrutura necessária à realização de reuniões do FÓRUM e solicitar, no que julgar conveniente, 

apoio técnico, logístico e administrativo de outros órgãos e entidades da administração estadual, em especial o 

Cerimonial do Governador. 

Art. 9º Os membros do FÓRUM terão mandato coincidente  com o do Governador do Estado, permitida a recondução. 

CAPÍTULO IV 
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DAS ATIVIDADES E REUNIÕES DO FÓRUM MINEIRO DE INOVAÇÃO 

 

Art. 10º. O FÓRUM será realizado da seguinte forma: 

I - abertura da sessão pelo seu Presidente; 

II – apresentação de relatório sobre as ações empreendidas pelo Governo de Minas Gerais para o fomento da 

inovação, por parte do Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia; 

III – apresentação das atividades e resultados alcançados pelo SIMI, nos últimos doze meses, feita pelo Secretario 

Executivo do SIMI; 

IV - apresentação das propostas de fomento à inovação explicitadas no Art. 8º, inciso III; 

 V – concessão da palavra aos membros do FÓRUM e abertura da sessão para discussão de temas de interesse do 

colegiado; 

VI – assinatura, por parte dos membros do FÓRUM, dos documentos explicitados no Art. 7º, inciso III. 

VII - encerramento. 

§ 1º. Extraordinariamente, a primeira edição do FÓRUM terá como atividade apenas os itens I, II, III, V, VII.  

Art. 11º. As deliberações, recomendações e decisões do FÓRUM relativas a órgãos da administração estadual serão 

publicadas no Órgão Oficial dos  Poderes  do Estado, passando a integrar o conjunto das Políticas  de  Governo para a 

área de sua competência, no que couber. 

Art. 12º. As deliberações, recomendações e decisões do FÓRUM serão tomadas em caráter uni-institucionais – cada 

instituição se compromete com as ações que considerarem adequadas. 

Art. 13º. Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação. 

 

Belo Horizonte, 26 de Março de 2008. 

 
 


