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PROPÓSITO DO SEMINÁRIO 
 

Um reduzido número de organizações e empresas do Brasil alcançou 
posição de vanguarda em nível mundial. A excelência nas organizações é 
marca de países desenvolvidos e favorece alcançar novos e maiores 
patamares que se difundem pela sociedade. 

 
Para compreender como acontece o desenvolvimento econômico e atuar 

de modo a promovê-lo, é necessário, entre outras coisas, examinar o 
impacto de organizações bem sucedidas na sociedade e na economia do 
País. É preciso ainda examinar as estratégias adotadas por elas para 
competir no mercado nacional e global, que são extremamente voláteis, 
assim como estudar as implicações da competição internacional nas 
relações políticas e econômicas entre os países e o papel estratégico de 
alianças e sociedades internacionais em um ambiente altamente 
competitivo e intensivo em tecnologia. É fundamental, sobretudo, que sejam 
entendidos os mecanismos adotados para a cooperação entre as 
empresas, universidades, centros de pesquisas e organismos de governo, 
bem como entidades em geral, nacionais e do exterior. 

 

Objetivo: 
 

Proporcionar aos participantes uma oportunidade de conhecer o 
processo que permitiu alcançar a vanguarda em organizações e empresas 
no Brasil e no exterior, bem como trocar ideias sobre o tema com 
empreendedores, acadêmicos e agentes de políticas governamentais e 
discutir o funcionamento dos principais sistemas de inovação com cunho 
empresarial ou público ou voltado para resultados em toda a cadeia de 
valor envolvida. 

 
Diagnosticar como, mesmo em condições muito adversas, a inovação 

contribuiu para criar no Brasil instituições que atingiram a excelência e a 
vanguarda mundial, identificando os casos bem sucedidos no País, e 
discutir e propor instrumentos capazes de incentivar medidas que possam 
contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento econômico e social do 
País.  

 

Público Alvo: 
 

Empresas, entidades de governo, entidades de classe, 
estabelecimentos de ensino e pesquisa, universidades, ONGs e outras 
instituições sociais. 
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Organização do evento: 
 

O evento é uma iniciativa do Espaço Centros e Redes de Excelência - 
ECENTEX/COPPE/UFRJ, sendo a executora a Organização Social 
Economia e Energia – e&e. Ele conta com apoio do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação - MCTI através do CNPq e da Eletronuclear, 
Petrobras, ABACC e outros. 

 

Data: 12/06/2013 a 13/06/2013 

 
Local do Seminário: Auditório da Universidade Petrobrás, Rua Ulisses 
Guimarães, 565 (Cidade Nova), Rio de Janeiro, RJ 20211-225, Brasil. 
 
Site: http://ecen.com/vanguarda 
Email: vanguarda@ecen.com 
Tel: (55)21 2222-4816  

 
Visita: No dia 14/06/2013 palestrantes e alguns convidados visitarão as 
dependências do CENPES. Participantes do evento que tenham interesse 
na visita deverão consultar antecipadamente a organização do evento por 
email. 
 
Inscrições: O evento tem número limitado de participantes que deverão 
estar antecipadamente inscritos. Os interessados na participação do evento 
deverão enviar email com as seguintes informações: 
 
Para: vanguarda @ecen.com 
Assunto: Inscrição no Seminário 
Nome:                                                     Doc. de Identidade 
Empresa/Instituição                                Cargo ou grau acadêmico 
Email:                                                      Telefone: 
 
O documento de identificação é exigência da administração do local do 
Seminário. 
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AGENDA  

Primeiro dia: 12/06/2013  

8:30 – 9:00                     Recepção e inscrição                   -             Café  

9:00 – 9:45                     Mesa de Abertura   

Importância da busca da vanguarda para a competitividade  

Maria das Graças Silva Foster – Presidente da Petrobras 
Luiz Pinguelli Rosa – Diretor da COPPE/UFRJ 
Glauco Arbix – Presidente da FINEP 
(Outras autoridades)  

                                                   Palestra Chave 

9:45 – 10:30 Parcerias estratégicas, redes e tecnologia, bases para o sucesso  
Maria das Graças Silva Foster 

10:30- 10:45                                     Coffee Break 

                                           Experiências Nacionais 1       
Coordenador:  

10:45 – 11:30      O Caso EMBRAPA  
Ladislau Martin Neto - Diretor Executivo de P&D da EMBRAPA 

11:30 – 12:15  O caso EMBRAER 
Ozires Silva - Consultor e Ex-Presidente da EMBRAER e da Petrobras 

12:15 - 12:45           Debate e perguntas 

12:45- 14:15                                     Almoço 

                                     Experiências Nacionais 2       
Coordenador: 

14:15 – 15:00  SENAI – CTs e Institutos de Inovação   
Rafael Lucchesi - Diretor-geral do  SENAI 

15:00 – 15:45  O Caso Fundação Oswaldo Cruz  
Paulo Gadelha - Presidente da Fiocruz 

15:45 – 16:30           Debate e perguntas 

16:30- 16:45                                     Coffee Break 

                                   Experiências Nacionais 2      (continuação) 

16:45 – 17:15  Vanguarda, suas Rotas (apresentação do livro) 
José Fantine - Assessor da  Presidência da PETROBRAS  

17:15 - 17:35            Retrospectiva do dia  
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Segundo Dia: 13/06/2013         

8:30 – 9:00                     Inscrições e Café                    

                                          Palestra Chave 

9:00 – 9:45 O Centro de Tecnologia da Marinha de São Paulo e o 
desenvolvimento do enriquecimento do urânio  
Othon Pinheiro da Silva –  Presidente da Eletronuclear e criador do atual 
CTMSP 

                               Experiências Nacionais e Internacionais 1    
Coordenador:  

9:45 – 10:30  O Caso Rede Galileu  
Álvaro Maia - Assessor da Presidência da PETROBRAS 

10:30- 10:45                                     Coffee-Break 

                Experiências Nacionais e Internacionais 1   (continuação) 

10:45- 11:30    Parque Tecnológico da UFRJ 
Maurício Guedes  - Diretor Executivo do Parque Tecnológico da UFRJ 

11:30- 12:15   O caso da INVAP, Empresa Tecnológica Argentina    
Hector Otheguy – Gerente Geral da INVAP 

12:15 - 12:45           Debate e perguntas 

12:45 - 14:15                                     Almoço 

Experiências Nacionais e Internacionais 2    
Coordenador: Odilon Marcuzzo do Canto – Secretário da ABACC  

14:15 – 15:00  O modelo da University of Central Florida 
 M. J. Soileau - Vice President, Research and Commercialization da UCF 

15:00 – 15:45  O Centro Global de Tecnologia  BG Group  
Olivier Wambersie - Chief Technology Officer do Centro 

15:45 – 16:00                                     Coffee-Break 

                       Experiências Nacionais e Internacionais 2   (Continuação) 

16:00 – 16:45  O Caso Águas Profundas  
Marcos Assayag - Gerente Executivo do  CENPES/PETROBRAS 

16:45 - 17:15                Debates e Perguntas 

Sessão de Encerramento 

17:15 - 18:00           Mesa Redonda –Retrospectiva do dia e Discussão de 
Perspectivas 
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REDES DE EMPREENDIMENTOS DE VANGUARDA 
 

Embora a formação de redes para buscar ampliar horizontes de 
pesquisas, operação ou produção já seja uma prática usual no País 
(principalmente a partir da década de 90), decididamente ainda é 
embrionária a formação de organismos de vanguarda objetivando ganho 
em toda a cadeia de valor relativa ao tema considerado. Exemplos disso 
são as sucessivas ações do Governo Federal para estimular essas redes, 
inclusive em parcerias com várias entidades que se repetem desde a 
pioneira experiência do REENGE/RECOPE em 1996, passando pelo 
modelo do SIBRATEC e agora chegando aos modelos da EMBRAPI, dos 
Institutos de Inovação do SENAI e dos Centros de Inovação liderados por 
várias universidades, demonstrando que essa matéria ainda é 
evolucionária. 

 
Em 1996 a Petrobras, com apoio da COPPE, lançou a metodologia de 

formação de Centros e Redes de Excelência e seu primeiro Centro de 
Excelência, o de Geoquímica. Esses organismos partiam de nova ótica, 
pois exigiam a formação de um consórcio com parcerias estratégicas 
(criando os vértices) considerando empresas, universidades, e órgãos de 
governo, do Brasil e do exterior e abriam o seu lançamento por qualquer um 
dos vértices do consórcio. Podiam se aplicar a qualquer campo e não 
dependiam de editais e sim de negociações entre entidades fundadoras 
para alocar os recursos iniciais necessários. Consideravam também que 
teriam sustentabilidade e se veriam como preferidos pelos organizadores e 
governos para aplicação dos recursos disponíveis para P&D, pelo fato de 
unirem entidades com muito boa massa crítica inicial, apresentarem perfil 
de vanguarda, e cobrirem toda a cadeia de valor na temática, além de 
trabalharem como se fossem uma empresa (http://www.ecentex.org livro 
“Vanguarda, caminho para o desenvolvimento sustentável”). Desse modelo 
ou em paralelo a ele, outros surgiram e varias experiências pioneiras estão 
ainda em curso.  

 
Inovação quer dizer renovação ou aperfeiçoamento, novos produtos, 

serviços ou processos e, para tanto, é necessário que as pessoas mudem a 
maneira de tomar decisões ou fazer escolhas para outras que não são 
aquelas habitualmente utilizadas. 

 
A inovação é necessária para que haja crescimento sustentável. 

Inovação pode ser vista como uma mudança no processo de fazer algo ou 
na aplicação prática de invenções ou descobertas. Ela é considerada como 
um motor da economia, pois leva a novas categorias de produtos ou 
aumenta a produtividade. 

http://www.ecentex.org/
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Os países desenvolvidos veem a inovação como um ingrediente que 

lhes permite avançar no mercado global enquanto os países em 
desenvolvimento a consideram como um instrumento que lhes permitirá 
obter o desejado desenvolvimento mais rapidamente. 

 
Em 2012 foi publicado pelo World Economic Forum um relatório (The 

Global Competitiveness Report 2012–2013, 
http://www3.weforum.org/docs/CSI/2012-13/GCR_Chapter1.1_2012-13.pdf) 
contendo o índice de competitividade de 144 economias baseado em doze 
(12) itens, a saber: instituições, infraestrutura, ambiente macroeconômico, 
educação superior e treinamento, eficiência do mercado de bens, eficiência 
do mercado de trabalho, desenvolvimento do mercado financeiro, prontidão 
tecnológica, tamanho do mercado, sofisticação dos negócios e inovação.  

A classificação relativa à inovação para o Brasil (49) está abaixo daqueles 
da Coreia (16), da Índia (41) e da China (33), porém acima dos índices da 
África do Sul (42) e da Rússia (85).  

 
VANGUARDA E INOVAÇÃO  
 
No Exterior 
 

Devido à importância das inovações, foram criadas redes de parcerias 
estratégicas em várias regiões geográficas e em diversos países. Qualquer 
pesquisa que se faça na internet com as palavras chaves “excellence 
centers” ou “excellence network” surpreenderá os leitores, registrando 
milhares de exemplos comandados por empresas, governos ou 
universidades. No exterior, criar essas redes unindo atores de campos 
diversos tornou-se rotina com vistas a enfrentar os desafios globais e 
chegar à competitividade local ou mundial. 

 
Alguns exemplos podem ser citados, como o da Universidade da Flórida 

Central (UFC), que é responsável pelo Centro de Excelência em Ótica e 
Fotônica. Ela procurou selecionar seus temas de pesquisa e 
desenvolvimento de acordo com a realidade industrial local. Tanto no nível 
da Universidade como no do Estado da Flórida a escolha dos temas é feita 
por um conselho onde há a participação direta de empresários. Ao lado 
disso, a Universidade adquiriu também um importante papel como 
formadora de mão de obra para a indústria. A UFC está entre as dez 
maiores produtoras de patentes, considerando-se as grandes universidades 

http://www3.weforum.org/docs/CSI/2012-13/GCR_Chapter1.1_2012-13.pdf
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dos EUA, e dá grande destaque a esse e outros indicadores de sua 
integração com a indústria. http://www.research.ucf.edu/ 
http://www.research.ucf.edu/messagefrom_vp.html  

 
O Canadá mantém desde 1989 um modelo de formação de Centros de 

Excelência, que evoluiu para o de Rede de Centros de Excelência com 
objetivo de reunir, sob liderança acadêmica, parceiros multi disciplinares da 
academia, indústria, Governo e Organizações sem fins lucrativos. A rede se 
ocupa da transferência de resultados de pesquisa e desenvolvimento para 
empresas e possibilita que pesquisadores canadenses e estudantes 
trabalhem com as comunidades receptoras para acelerar a criação e 
aplicação do conhecimento (http://www.nce-rce.gc.ca/index_eng.asp). 

 
Na Comunidade Europeia o “Enterprise Europe Network” oferece 

suporte e assessoria às empresas na Europa através de sociedades 
comerciais relacionadas à tecnologia, bases de dados e oportunidades de 
financiamento. Outro exemplo é o “Russian Union of Innovation Centres” 
que representa mais de 100 centros de inovação e parques tecnológicos na 
Rússia. Nos EUA pode ser citado também interessante experiência da  
Associated Universities Inc. que reúne recursos de universidades, 
organizações de pesquisa e do Governo Federal no planejamento, 
construção e operação de instalações de vanguarda científica e promove 
descobertas e educação. 

 
Em síntese, no presente, a União Europeia e também seus países 

individualmente, os EUA e o Canadá, além de suas milhares de empresas 
de ponta ampliando cada vez mais seu leque de parcerias estratégicas e 
seus investimentos em P&D (mais US$ 600 bilhões por ano), criaram e 
continuam criando organismos de vanguarda trabalhando em rede para 
dominar temas de interesse estratégico ou para sustentar o 
desenvolvimento pretendido. 

 

No Brasil 
 

No Brasil a legislação sobre Inovação vem sendo aperfeiçoada 
principalmente desde 2004 sendo que, recentemente, a Lei 12.349 de 
2010 acolheu importantes sugestões para modernizar as Leis 10.973 de 
2004 e 8.958 de 1993. Isso permitiu que as universidades e centros de 
pesquisas se lançassem com mais vigor ao atendimento ao mercado bem 
como aos órgãos de administração direta da União (usar o poder de 
compra do Estado). Agora, o Plano Brasil Maior se propõe a promover 
mudanças ainda mais profundas, aperfeiçoando o marco legal vigente e 
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promovendo, ainda mais, apoios e incentivos para micro, pequenas e 
medias empresas de base tecnológica, bem como estimulando empresas 
em geral para aplicarem mais recursos em P&D. Como no Brasil boa parte 
dos contratos de P&D são realizados pelas empresas estatais, cumpre 
certamente aperfeiçoar o modelo também no sentido de facilitar a 
contratação de micro, pequenas e medias empresas de base tecnológica 
por essas companhias. Pelas leis citadas, isso já é facilitado no âmbito das 
universidades e das entidades da administração direta da União, mas não 
para as estatais. 

 
O Brasil estará diante de um inédito esforço de investimento nas 

próximas décadas, que provém, por um lado, do déficit acumulado nas 
décadas perdidas e, por outro, das próprias necessidades do seu 
crescimento. Uma parcela destes investimentos já está definida nos Planos 
de Aceleração do Crescimento, mas considera-se que esse esforço deverá 
ser ainda maior do que o atual. Dai o Plano Brasil Maior, que procura 
integrar os esforços de todos em busca do desenvolvimento sustentável. 

 
No Brasil, os recursos alocados para CT&I ainda estão em um 

patamar inferior ao da meta nacional, sendo urgente fixar prioridades para 
que os investimentos cresçam rumo a 2 ou 3% do PIB e resultem 
efetivamente no desenvolvimento econômico e social do País. Muito vem 
sendo feito nos últimos dez anos em aplicações em universidades e em 
centros temáticos, agora o Brasil já contando com uma razoável 
infraestrutura para P&D e uma vasta massa crítica de redes temáticas em 
curso. Percebe-se que é hora de investir bem mais em aglutinação de 
recursos de sorte a buscar a eficácia máxima do sistema. 

 

Dentro deste quadro o Seminário pretende romper a abordagem ainda 
negativa que parte de avaliações globais, de sentimento de impotência 
frente aos déficits nacionais ainda presentes em vários seguimentos. Para 
isso, o País deverá se concentrar em criar muitos focos de excelência 
nacionais buscando repetir o sucesso de algumas entidades, organizações 
ou grupos que conseguiram alcançar a vanguarda mundial. Elas 
demonstraram que, antes que todas as deficiências sejam resolvidas, é 
possível ser competitivo e inovador. Assim, se o Brasil estimular ainda 
mais a formação de estruturas de vanguarda poderá pavimentar mais 
facilmente o caminho para o progresso sustentável. 

 
A participação neste Seminário de empresários, pesquisadores, 

tecnólogos, engenheiros e gerentes, assim como agentes de instituições 
que administram os recursos destinados à inovação, tanto do exterior 
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como do Brasil, é imprescindível para a troca de experiências. 
 
O Brasil alcançou recentemente seu lugar entre as oito maiores 

economias mundiais, seja pelo critério de valores correntes (PIB ao câmbio 
nominal onde o Brasil oscila entre sexto e sétimo lugar), seja no critério 
de paridade de poder de compra (PPC ou PPP na sigla de “purchasing 
parity power”), que é mais significativo e estável. 

 
É natural supor que em um país, que é a sétima (PIB) ou oitava (PPP) 

economia do mundo, existam várias instituições que estejam na vanguarda 
mundial. Identificar estes casos de sucesso e tentar entender as suas 
razões e o seu processo criador parece ser um caminho para romper o 
frustrante resultado dos índices médios ainda negativos e, ainda, elevar as 
apostas nas possibilidades nacionais. 

 
A ideia é, inclusive, não se restringir à área industrial e tecnológica, 

embora esta seja a área de concentração principal que o seminário 
procurará atingir. 

 
Resultados bem sucedidos de inovação no Brasil podem ser 

exemplificados pelos casos da Embraer, Embrapa, Petrobras, SENAI 
várias organizações no campo privado, algumas universidades e vários 
departamentos acadêmicos de algumas universidades, e vários hospitais 
públicos e privados, entre outros. Entretanto, resta muito a ser feito neste 
campo. 

 
É importante entender como a agropecuária nacional alcançou marcas 

de produtividade e competitividade mundiais cujas causas, segundo 
recente análise do The Economist, eram: Embrapa, Embrapa e Embrapa  

  (http://www.economist.com/node/168864420 

 
Estamos diante de um sucesso que se baseia em décadas de trabalho 

sério de desenvolvimento tecnológico e de um progresso empresarial com 
raízes profundamente nacionais. 

 
Igualmente é interessante aprofundar-se no processo que, partindo de 

um núcleo de excelência em torno do Centro Tecnológico da Aeronáutica, 
conseguiu criar no Brasil uma das empresas mundiais mais importantes na 
fabricação de aviões - a Embraer. 

 
Outro exemplo relevante do ponto de vista econômico é o progresso 

alcançado pela Petrobras, partindo de firmes investimentos em P&D 
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intramuros e utilizando-se largamente de parcerias com universidades para 
a exploração e produção no mar. Contam-se vários Centros e Redes de 
Vanguarda como o de Automação, o CTGAS-ER (SENAI, Petrobras), a 
Rede Galileu, a de Engenharia Naval e Oceânica, a de Engenharia de 
Poço, a de Geoquímica, e mais de 40 Redes, o CE-EPC (Petrobras e 
outros), que constituíram uma das bases para o novo desafio na área do 
pré-sal e, também, para a transformação daquela estatal em uma das mais 
destacadas empresas do mundo. 

 
Outras organizações como a Rede Sarah, a Clínica do Dr. Pitangui, a 

antiga Clínica do Dr. Hilton Rocha, o Escritório de Oscar Niemeyer, a 
Produção de telenovelas da Rede Globo, o Hospital das Clínicas, o 
INCOR, a Fundação Oswaldo Cruz, o Centro de Tecnologia de Dutos 
(CTDUT), a NATURA, o organismo para o desenvolvimento da tecnologia 
de enriquecimento de urânio pela Marinha do Brasil (CTMSP) são alguns 
exemplos de organizações de vanguarda que devem ser objeto de atenção 
de todos e, também, do Seminário. Cada um desses exemplos tem uma 
história de superação, de investimentos em P&D, de ousadia empresarial 
ou na gestão que lhes guiaram para a posição de vanguarda atual. 

 
A proposição de medidas a serem adotadas para estimular a 

excelência, a inovação e a vanguarda, no País é a preocupação central 
deste Seminário. Dentro deste contexto, a realização deste seminário 
serve de estímulo para que esses assuntos sejam temáticas nacionais de 
todos os momentos e oportunidades.  

 
Como base para esta reflexão, os organizadores sugerem dez pontos 

de referência na rota para a escalada nacional rumo ao sucesso. 
 

1. Estabelecer prioridades para as políticas de inovação e de estímulo a 
instituições de vanguarda e de base tecnológica; 

2. Promover a criação de empresas de base tecnológica e inovadoras; 
3. Incentivar empresas e organismos públicos a criarem seus focos 

internos de vanguarda (setores, departamentos, programas e projetos 
estruturantes) e inovação como forma de estimular o seu 
desenvolvimento sustentável; 

4. Promover o intercâmbio de troca de experiências relativas à inovação e 
redes de vanguarda; 

5.Promover programas de ensino e treinamento voltados à inovação e, 
também, com ênfase em processos que possibilitaram entidades 
nacionais alcançarem a vanguarda, valorizando essas experiências; 

6. Estimular cooperação transnacional bem como entre entidades 
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públicas e privadas na área de inovação e transferência de 
tecnologia; 

7. Estimular a cooperação transnacional sobre programas, redes e 
entidades que busquem mecanismos para desenvolver a excelência e 
alcançar a vanguarda; 

8. Propor nova perspectiva no que diz respeito a processos comerciais, 
estrutura organizacional e gerência de inovação; 

9. Incentivar a colaboração entre governo, universidades/ instituições de   
     pesquisa e empresas, bem como estimular ainda mais as 
    universidades e o SENAI para que liderem, neste formato, centros e 
    redes temáticas de vanguarda com vistas ao mercado; 

10. Estabelecer regras relativas à propriedade intelectual e a produção de     
   patentes, bem como estimular a formação de redes para viabilizar 
  novas parcerias e processos de transferência de tecnologia mais 
   eficientes. 
 
SOBRE OS ORGANIZADORES  
 
ECENTEX 

 

O Espaço Centros e Redes de Excelência ECENTEX/COPPE/ UFRJ e 
a Organização Economia e Energia - e&e, com o apoio do CNPq, 
organizam o Seminário para debater o tema “Rotas para a Vanguarda” 
com os principais atores que têm de fato representatividade na formação e 
condução de Centros e Redes de Vanguarda. A busca da excelência 
como forma de alcançar e manter a liderança nas áreas de tecnologia e 
de ação social está na raiz da constituição do ECENTEX. 

 
Em parceria com a Organização Economia e Energia – e&e, o 

ECENTEX vem trabalhando na estruturação de organismos de vanguarda, 
na revisão de vários textos que instruem a formação dessas entidades, 
bem como na realização de seminários, como, por exemplo, sobre um 
Centro de Excelência em Produtividade de Capital realizado em 2009 na  
Sede do BNDES. (http://ecen.com/eee79/eee79p/ eee79p.htm). 

 
O ECENTEX e a e&e acabam de colocar nos seus sites o novo livro 

sobre Organismos de Vanguarda, que atualiza a metodologia desenvolvida 
na COPPE sobre o tema (http://ecentex.org). Mantêm também atualizada 
uma lista de Centros. 

 
O ECENTEX, sediado nas instalações da COPPE, na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, é dirigido pelo Eng. José Fantine, que foi 
diretor da Petrobras e gerente executivo de planejamento da estatal, sendo 

http://ecen.com/eee79/eee79p/
http://ecentex.org/
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ele o técnico que desenvolveu, ainda na Petrobras, a metodologia que ora 
lastreia os trabalhos do ECENTEX/COPPE. 

 
No texto Organismos de Vanguarda (www.ecentex.org) são 

encontradas referências estratégicas, conceituais e históricas sobre tal 
movimento que a COPPE, através do ECENTEX, capitaneia no País. 

 

ECONOMIA E ENERGIA - e&e 

 
A Organização Economia e Energia por sua vez nasceu em 1998, com 

sede em Belo Horizonte e filial no Rio de Janeiro, sendo seus objetivos, 
por um lado, dar sustentação à revista do mesmo nome, criada em 1997, 
e, por outro, contribuir para o desenvolvimento social e econômico do 
Brasil e de outros países, através de pesquisas nos campos da economia 
e energia. O Doutor em Física Carlos Feu Alvim é seu Diretor-
Superintendente. 
 

A revista trimestral Economia e Energia, e&e, editada pela Organização 
de mesmo nome e disponível na internet (http://ecen.com), tem tratado em 
vários de seus artigos o assunto Inovação Tecnológica e Centros de 
Excelência, que têm servido de valiosa fonte de informação para 
pesquisadores do tema. 

 
Os temas focais da e&e são a economia e a energia, podendo ser citados 

como exemplos de estudos realizados na área econômica: Limitações ao 

Crescimento, Produtividade de Capital, Relação entre Tecnologia e 

Produção Econômica. Na área energética alguns dos temas de estudo 

mais frequentes se referem ao Balanço Energético, Matriz Energética e sua 

Projeção a curto, médio e longo prazo, Consumo Energético Setorial, 

Emissões de Gases Formadores do Efeito Estufa no Uso e Produção de 

Energéticos, Penetração de Fontes Energéticas na Matriz Energética com 

destaque para fontes Renováveis e não Renováveis. 

Nota: O Seminário tem o apoio do CNPq Processo 455216/2011-8 mediante 

Edital MCT/CNPq/FINEP n
o
 4/2011 de Apoio à Realização de Eventos ARC sendo 

a executora a e&e e coordenador seu Diretor-Superintendente.  

http://www.ecentex.org/
http://ecen.com/


 



 

Apoio Master: 
 

 
 

  

 Apoio: 
 

 

                            
 


