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Nº 183, sexta-feira, 21 de setembro de 2018

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1.594-SEI, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018
Altera a Portaria nº 2508-SEI, de 26 de dezembro de 2017, que aprova o Plano de Ação e o Orçamento-Programa de 2018 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI.
O MINISTRO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso II, da Lei nº 11.080, de 30 de dezembro de 2004, combinado com o art.
11, § 2º, do Decreto nº 5.352, de 24 de janeiro de 2005, e considerando as informações constantes do Processo nº 52005.100954/2017-21, resolve:
Art. 1º Alterar os Anexos I - Plano de Ação e II - Orçamento-Programa da Portaria nº 2508-SEI, de 26 de dezembro de 2017, que passa a vigorar na forma dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Determinar, com base no Contrato de Gestão vigente entre MDIC e ABDI, que o Plano de Ação e o Orçamento Programa 2018, em sua completude, sejam publicados no sítio eletrônico da
ABDI.
Art. 3º Revogar as Portarias nº 275-SEI, de 09 de fevereiro de 2018, e nº 1055-SEI, de 19 de junho de 2018.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS JORGE
ANEXO I
PLANO DE AÇÃO 2018
1. PROGRAMAS E PROJETOS PRIORIZADOS
PROJETO Nº 01: Propriedade Industrial

.

.

Objetivo Geral: Modernização da infraestrutura de TI e saneamento do backlog de pedidos de patentes do INPI, visando dinamizar o exame e a concessão de patentes do sistema de propriedade industrial
nacional.
Entrega
Marcos (milestones)
Prazo estimado para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do projeto para o ano de
conclusão
2018

.

Início do Saneamento do
backlog de patentes.

Edital para contratação de empresa publicado.

08/2018

Diminuir o passivo de pedidos de
patentes, na maior proporção.

Recursos ABDI:
R$ 18.116.800,00

.

.

Início da Modernização da
infraestrutura básica de TI.
.

.

.

Empresa contratada
Edital para contratação de empresa publicado.

10/2018
05/2018

Empresa contratada

08/2018

Plano de Trabalho para implantação dos equipamentos de
infraestrutura de TI elaborado.
Início da entrega dos equipamentos de infraestrutura de
TI

08/2018

.

.

.

.

Objetivo Geral: Identificar gargalos e possibilidades de desenvolvimento da oferta de produtos e sistemas com base nos cenários prospectivos e propor recomendações de ações para capacitar e desenvolver a
indústria nacional.
Entrega
Marcos (milestones)
Prazo
estimado
Resultados esperados (impacto)
Orçamento
para conclusão
estimado do projeto
para o ano de 2018
04/2018
Mapeamento da oferta de produtos e Documento com o mapeamento da oferta de
Recursos de
Subsidiar as decisões e estratégias de desenvolvimento da indústria nacional de
sistemas.
produtos e sistema para cadeia de Petróleo e
Convênio:
P&G
no
âmbito
do
PEDEFOR
(Programa
de
Estímulo
à
Competitividade
da
Gás Elaborado
Cadeia Produtiva, ao Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do
R$ 561.000,00
Setor de Petróleo e Gás Natural)
Elaboração de projeções de demanda Documento contendo projeções da demanda
futura de produtos e sistemas.
futura de produtos e sistemas para cadeia de
Petróleo e Gás Elaborado
Identificação das lacunas na cadeia de Relatório das lacunas na cadeia de
fornecedores da indústria de P&G.
fornecedores da indústria de P&G
elaborado.
Proposição de ações estratégicas de Relatório das ações estratégicas de
desenvolvimento para a indústria desenvolvimento para a indústria nacional
de P&G elaborado.
nacional de P&G

.

.

06/2018

04/2018

11/2018

PROJETO Nº 03: RENAPI

.

.

12/2018

PROJETO Nº 02: Petróleo & Gás

.

.

Aumentar a produtividade na análise
de patentes.

Objetivo Geral: Disseminar instrumentos de desenvolvimento produtivo e de inovação do Governo Federal, com ênfase na implementação de ações da ABDI, nos estados e em aglomerações produtivas,
utilizando-se de estratégias competitivas integradas, com o recorte territorial, setorial e político-institucional.
Entrega
Marcos (milestones)
Prazo estimado para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do projeto para o ano de
conclusão
2018
Unidade
CACOALRO
instalada
e
12/2018
Instalação de Unidades Estaduais
Aumentar a produtividade e a capacidade de inovar
Recursos ABDI:
operacionalizada
de representação da ABDI.
das empresas, por meio de projetos de cada Núcleo
R$ 3.440.706,00
RENAPI.
Unidade LONDRINA - PR instalada e
12/2018
operacionalizada

.

Metodologia de Inovação
tecnológica da cadeia do leite
em CACOAL aplicada.

Elaboração e aplicação da metodologia de
inovação tecnológica na Cadeia do Leite em
CACOAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018092100042

05/2018

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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.

Dar conhecimento e facilitar a busca por
instrumentos de políticas públicas.
.

.

Disseminação de instrumentos de Manutenção evolutiva do Guia de Instrumentos e
desenvolvimento produtivo e desenvolvimento e manutenção de BI realizadas.
inovação
Expansão de laboratório de
Convênio realizado
Alimentos em CACOAL/RO

12/2018

PROJETO Nº 04: B+P Manufatura Enxuta

.

.

12/2018

Objetivo Geral: Aumentar a produtividade das empresas brasileiras e fortalecer desenvolvimento regional do país, por meio de intervenções rápidas, de baixo custo, por meio de técnicas de manufatura enxuta,
bem como promover maior integração dos programas de extensionismo industrial do governo federal existentes, na ponta.
Entrega
Marcos (milestones)
Prazo estimado para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do projeto para o ano de
conclusão
2018

.

Ações de extensionismo nas empresas com
uso de metodologia de Manufatura Enxuta

Aplicado questionário (Q0) nas empresas
participantes do programa B+P manufatura
enxuta.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PROJETO Nº 06: Inteligência para Competitividade
Objetivo Geral: Realizar estudos e pesquisas para subsidiar a elaboração de políticas e projetos relacionados ao desenvolvimento produtivo e a inovação, bem como gerar conhecimento aplicado e difusão de
informações estratégicas para o Governo Federal, as empresas e diversos setores produtivos brasileiros.
Marcos (milestones)
Prazo estimado para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do
conclusão
projeto para o ano de 2018
Entrega
Sondagem IV Trimestre de 2017
Recursos ABDI:
Ao final deste projeto espera-se dotar a ABDI de um conjunto de
Sondagem de Inovação
03/2018
informações de alto nível sobre a indústria brasileira, capacitando-a a
R$ 1.195.100,00
recomendar políticas setoriais e conjunturais, além de possibilitar a
disseminação de documentos relevantes para o público alvo.
Sondagem I Trimestre de 2018

.

.

.

.

R$ 380.000,00

Objetivo Geral: Realização de estudos e pesquisas para identificar oportunidades e desafios para promover a transformação produtiva em setores e áreas específicas da economia brasileira
Entrega
Marcos (milestones)
Prazo estimado para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do
conclusão
projeto para o ano de 2018
Panorama do setor de construção civil no
07/2018
Recursos ABDI:
Estudos sobre Construção Civil
Reforçar a ABDI como centro de referência no que diz respeito às
Brasil: análise histórica
questões de competitividade, inovação, produtividade e também para
R$ 3.470.000,00
subsidiar a tomada de decisões dos formuladores de política
públicas em parceira com iniciativas do setor privado.
Estruturação de indicadores e metodologia
08/2018
Cenário atual dos indicadores propostos
08/2018
Impactos e perspectivas da disseminação do
09/2018
BIM no Brasil
Sistema de compatibilização entre a NCM e
12/2018
Estudos sobre Comércio Exterior e
o NATO Stock Numbrer dos produtos de
Produtividade na Indústria de Defesa
defesa e insumos transacionados por
empresas brasileiras e o Governo
Mapeamento das Exportações de Defesa no
12/2018
período de 2008 a 2017
Estudo da economia dos Estados de
08/2018
Estudos sobre impactos da
Rondônia e Roraima
Internacionalização dos Aeroportos de
Rondônia e Roraima
12/2018
Estudo
de
viabilidade
técnica
da
internacionalização dos aeroportos de
Rondônia e Roraima - avaliação técnica
Estudos sobre Cidades Inteligentes
Elaboração
de
metodologia
para
12/2018
identificação e catalogação de soluções para
cidades inteligentes
Estudo de viabilidade de Commodities
Estudo para identificação das commodities
12/2018
produzidos nos diversos setores nacionais

.

.

Recursos de Convênio:

PROJETO Nº 05: Transformação Produtiva Brasileira

.

.

Aumento da produtividade nas empresas
beneficiadas;
Melhoria da competitividade das empresas
brasileiras participantes do Programa.

.

.

12/2018

Estudo Startups
Estudo sobre Indústria 4.0
Estudo sobre Serviços

Sondagem II Trimestre de 2018
Estudo da Jornada das Startups no Brasil
Estudo Piloto da utilização do modelo de
métricas e Maturidade Proposto - Elaborado.
Desenvolvimento de Novos Produtos para
Empresas Brasileiras de Serviços Industriais Elaborado

07/2018
10/2018
07/2018
07/2018
10/2018

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018092100043

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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.
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.

.

.

.

.

.

Objetivo Geral: Contribuir para o aumento da competitividade da manufatura brasileira por meio do incentivo à difusão de tecnologias e processos de manufatura avançada no país.
Entrega
Marcos (milestones)
Prazo estimado para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do projeto para o
conclusão
ano de 2018
Plataforma para autoavaliação da maturidade
03/2018
Construção do MVP Metodologia de realização de Testbeds com
Recursos ABDI:
desenvolvida.
Desenvolvimento do modelo conceitual
incentivos públicos estruturada e validado
R$ 1.772.000,00
de maturidade e testes
1º evento de aplicação do modelo de maturidade por
03/2018
meio da plataforma realizado.
2º evento de aplicação do modelo de maturidade por
05/2018
meio da plataforma realizado.
3º evento de aplicação do modelo de maturidade por
10/2018
meio da plataforma realizado.
Pesquisa e diagnóstico para identificar Relatório parcial da pesquisa e do diagnóstico
11/2018
maturidade tecnológica das indústrias
realizados.
Informações sobre empresas ofertantes Identificadas e
11/2018
Mapeamento de fornecedores de
organizadas
soluções alinhada as demandas da
indústria
Módulo de cadastro, categorização e organização dos
12/2018
ofertantes Implementado
Mapeamento realizado
12/2018
Edital publicado
03/2018
Avaliação dos projetos selecionados
pelo EDITAL MDIC TESTBEDS e
Convênio firmados
Resultados da avaliação dos projetos enviados para a
09/2018
ABDI realizados e consolidados
Convênio com empresas selecionadas (implementação
11/2018
TestBeds) realizados.

PROJETO Nº 08: Conexão Startup Indústria

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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PROJETO Nº 07: Industria 4.0 - (Testbeds + HUB)

.

.

1

Objetivo Geral: Estimular a inovação por meio da conexão de startups com indústrias brasileiras, através da consolidação de um modelo ágil, eficiente e eficaz (lean), inspirado no relacionamento com startups.
Entrega
Marcos (milestones)
Prazo estimado para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do projeto
conclusão
para o ano de 2018
ANPROTEC 2018 realizado.
11/2018
Acelerar os ciclos de inovação do ecossistema de inovação industrial
Ações e eventos para
Recursos ABDI:
fortalecimento do Ecossistema de
R$ 6.064.067,00
Inovação Industrial Brasileiro
Gramado Summit 2018 realizado.
10/2018
brasileiro tendo as startups como o vetor de transformação e
CASE 2018 realizado.
12/2018
desenvolvimento de uma indústria do futuro mais ágil
Startup.101 - Techcrunch 2018 realizado.
12/2018
mais enxuta, eficiente e mais preparada para enfrentar os desafios
inerentes da indústria 4.0
Expo CIETEC realizado
12/2018
Rio Info realizado
11/2018
SP Conecta - Investe SP
10/2018
Websummit
12/2018
Trâmite interno para processo licitatório
07/2018
Contratação de empresa para a
iniciado
prestação de serviços
especializados para organização e
execução de concurso público
(Edital 001/2018)
Licitação publicada
08/2018
Contrato assinado
10/2018
Plano de trabalho elaborado.
11/2018
Composição da Comissão de Análise de
11/2018
Documentos constituída.
Participação em duas reuniões presenciais
11/2018
na Sede da ABDI
Publicação do edital Startup
Edital publicado
11/2018
Indústria 4.0
Elaboração do modelo fasttrack para
03/2018
conexão Startup Indústria
Realização dos Fasttrack Labs

.

.

.

.

.

.

1º fasttrack lab realizado
2º fasttrack lab realizado
Fórum
de
Inovação
Startup 2º Fórum de Inovação Startup Indústria
Indústria
realizado.
Relatórios de acompanhamento (por prova
Startup Indústria 1.0 - Pesquisa de conceito, incluindo informações de
de Avaliação do processo e dos
todos os atores envolvidos) elaborados
resultados do Programa Nacional
Conexão Startup Indústria
Relatório de análise das Provas de
Conceito elaborados
Relatório de avaliação dos participantes e
possíveis parcerias elaborado

07/2018
11/2018
11/2018
03/2018

04/2018
04/2018

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018092100044

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Relatório com o registro das parcerias
firmadas nas rodadas de negócio
elaborado
Relatórios de acompanhamento (por piloto,
incluindo informações de todos os atores
envolvidos) elaborados.
Relatório
de
análise
dos
Pilotos
elaborados.
Acordo de cooperação técnica Assinatura do Acordo de Cooperação
Conexão Startup (MCTIC)
Técnica realizado.
INCLUDE
Convênio firmado
Correção ortográfica e diagramação das
Peças de divulgação (Publicações
publicações realizadas
em geral)
Impressão Fasttrack realizada.
Cartilha Startup Indústria elaborada.
Premiação Startup Indústria 1.0
Premiação dos Pilotos realizadas
Eletromobilidade
Startup Studio
Hacking Drones

.
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05/2018

12/2018

12/2018
11/2018
12/2018
10/2018

11/2018
11/2018
03/2018
11/2018
10/2018

PROJETO Nº 09: Indústria Competitiva - P&G

.

.
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Objetivo Geral: Promover a inovação em empresas fornecedoras de cadeias produtivas selecionadas, para o desenvolvimento de competências críticas, partes, componentes e sistemas estratégicos, objetivando o
adensamento da cadeia e a inserção estratégica dos fornecedores nas cadeias internacionais.
Entrega
Prazo estimado para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do
conclusão
projeto para o ano de 2018
Marcos (milestones)
Escopo do projeto com o
Subsidiar as decisões e estratégias de desenvolvimento
Realização de estudo de avaliação da Política de Conteúdo Local
MDIC definido
05/2018
da indústria nacional e estabelecer critérios de promoção
de P&G no Brasil com vistas a fornecer subsídios para a
da competitividade da cadeia de P&G
elaboração de uma nova política de desenvolvimento de
fornecedores
Convênio - MDIC
Não há previsão de
desembolso para 2018.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Termo

de
Referência
elaborado

07/2018

PROJETO Nº 10: Industrialização da Construção - Processos Inovadores
Objetivo Geral: Contribuir para a modernização e industrialização da construção civil no Brasil, buscando o aumento da produtividade e da competitividade das indústrias e dos produtos brasileiros, com foco
especial na difusão de produtos e processos inovadores (CM, BIM, SCI etc.) e na sustentabilidade do ambiente construído.
Entrega
Marcos (milestones)
Prazo
estimado
para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do projeto para o ano
conclusão
de 2018
12/2018
Apoio na disseminação e disponibilização demais de Relatório Semestral de Disponibilização de
Recursos ABDI:
Difundir a aplicação de processos
Normas BIM produzido
150 Normas Técnicas NBR aplicáveis à Construção
inovadores - especificamente BIM - na
Civil e ao BIM
R$ 148.800,00
industrialização da construção.
Objetos adequados
12/2018
Adequação de mais de 700 objetos BIM ao
Regulamento de Requisitos Mínimos da Plataforma
BIM BR
Criação, adequação e disponibilização de1.200 Objetos
criados
adequados
e
12/2018
objetos virtuais genéricos - Biblioteca Nacional
disponibilizados
BIM
Mapeamento realizado
12/2018
Elaboração de Mapeamento Internacional
de Bibliotecas BIM
Elaboração de Termos de Uso da Plataforma BIM Termos de uso e outros aspectos legais para
12/2018
BR e da Biblioteca Nacional BIM
a Plataforma BIM

PROJETO Nº 11: Laboratório de Varejo
Objetivo Geral: Contribuir para a melhoria do ecossistema de inovação do varejo brasileiro, por meio da estruturação de um laboratório de varejo, conectando varejistas, investidores, empreendedores, governo,
indústria e outros atores relevantes no setor.
Entrega
Marcos (milestones)
Prazo estimado para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do projeto para
conclusão
o ano de 2018
Promoção de maior integração entre indústria e varejo, testes e desenvolvimento de
Recursos ABDI:
05/2018
Pesquisa de campo, entrevistas e
Implantação e
novas tecnologias, promoção da inovação e criação de novos modelos de negócio
workshops com atores do setor varejista
Operação do
no setor varejista;
R$ 1.387.045,00
realizada.
Laboratório de Varejo
Estímulo a iniciativas para gerar inovação no setor (startup weekend, hackathon,
palestras);
12/2018
Potencialização da cultura empreendedora e de inovação no setor de serviços
Relatório consolidado das atividades do
1º Ciclo e o planejamento das atividades
do 2º Ciclo de Inovação elaborados

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018092100045

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Objetivo Geral: Contribuir para o desenvolvimento de Cidades Inteligentes e Humanas (CIH) no Brasil, por meio da criação e operacionalização de um ambiente de demonstração capaz de testar, avaliar e
qualificar tecnologias para o fornecimento de soluções e atendimento a demanda de modernização dos municípios brasileiros (ABDI/Inmetro).
Entrega
Marcos (milestones)
Prazo estimado para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do projeto para o ano
conclusão
de 2018
Projeto Básico elaborado
05/2018
Levantamentos preliminares, documentos
Possibilitar maior confiabilidade e assertividade de
Recursos ABDI:
técnicos de referência e Projeto Executivo
soluções tecnológicas para cidades inteligentes antes de
R$ 1.076.855,00
do Ambiente de Demonstração
disponibilizá-las para uso na sociedade.
Projeto Executivo elaborado
08/2018

PROJETO Nº 13: APL - Energias Renováveis - Sorocaba e Regiões

.

.

.

.

.
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PROJETO Nº 12: Cidades Inteligentes

.

.

1

Objetivo Geral: Apoiar à estruturação da governança do Arranjo Produtivo Local (APL) de Energias Renováveis de Sorocaba e Região, contemplando atividades de planejamento, animação, organização de
ações e controle de informações, visando o envolvimento e o comprometimento das instituições envolvidas no APL.
Entrega
Marcos (milestones)
Prazo estimado para
Resultados esperados (impacto)
Orçamento estimado do projeto
conclusão
para o ano de 2018
Consultoria contratada
10/2018
Contribuir para a construção da confiança, da qualidade da
Recursos ABDI:
Apoio na estruturação da
interação e da colaboração no ambiente institucional do APL
governança do APL de energias
R$ 99.500,00
renováveis - Sorocaba e Região
Plano de trabalho elaborado e validado
11/2018
Plano de ação para apoiar a Estruturação da Gov12/2018
ernança do APL elaborado e validado

2. QUADRO DE INDICADORES E METAS 2018
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Indicador
Índice de Desenvolvimento de Escopo (IDE) de projetos priorizados
Índice de Desembolso em projetos finalísticos sobre a receita total
Índice de Desembolso com Pessoal sobre as Receitas de Contribuição Social
Índice de satisfação dos stakeholders em relação a seus produtos e serviços
Índice de percepção institucional dos stakeholders
Capacitação do corpo técnico da ABDI em política de propriedade industrial e desenvolvimento produtivo
Percentual de satisfação das indústrias participantes no primeiro edital do Programa Nacional Conexão Startup Indústria
Aumento médio de produtividade (chão de fábrica) na linha de produção selecionada das empresas participantes do projeto Extensionismo ABDI
Índice de satisfação dos participantes das atividades do ProVA
Grau de satisfação das instituições parceiras da ABDI na implementação da RENAPI
Produtividade física da empresa de laticínio atendida pela metodologia de inovação tecnológica na cadeia do leite (Cacoal/RO)
Aumento do número de produtores que passaram a receber bonificação por qualidade do leite fornecido à empresa de laticínio, após a aplicação da metodologia ABDI de
inovação tecnológica

Meta
80%
50%
41%
50%
50%
50%
NPS entre 76 e 100
30%
NPS entre 76 e 100
NPS entre 76 e 100
10%
80%

ANEXO II
ORÇAMENTO-PROGRAMA
1. Receitas
Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
R$ 1,00
.

.

Código
1000.00.00

Especificação
Receitas Correntes

Valor
218.400.000,00

1200.00.00
1210.00.00
1210.99.00

Receitas de Contribuições
Contribuições Sociais
Outras Contribuições Sociais

82.377.389,00
82.377.389,00
82.377.389,00

1300.00.00
1320.00.00
1325.00.00

Receita Patrimonial
Receita de Valores Mobiliários
Remuneração de Depósitos Bancários ABDI
Remuneração de Depósitos Bancários Convênios

7.035.445,00
7.035.445,00
6.000.000,00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1325.00.00

1.035.445,00

.

.

.

.

.

.

1700.00.00
1720.00.00
1721.00.00
1760.00.00
1764.00.00

Transferências Correntes
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Transferências de Convênios
Transferências de Convênios de Instituições Privadas

10.021.053,00
0,00
0,00
10.021.053,00
10.021.053,00

1990.00.00
1990.99.00
1990.99.01

Receitas Diversas
Outras Receitas
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios
Saldos de Exercícios Anteriores - Transferências Intergovernamentais

118.966.113,00
65.592.668,00
43.311.655,00

.

.

.

.

.

1990.99.01
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1
Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos de Convênios

10.061.790,00

Receita de Contribuições: É a principal receita da ABDI, conforme prevê o artigo 15 da Lei 11.080/2004, proveniente do repasse da arrecadação mensal da Contribuição Social feita, exclusivamente, por
intermédio da Receita Federal do Brasil - RFB.
2. Detalhamento das Despesas por Programa Orçamentário
2.1 Programa de Gestão e Ações Administrativas - PAA
Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Função: (04) - Administração
Subfunção: (122) - Administração Geral
Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas
OBJETIVO GERAL

.

.

Propiciar infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades e viabilizar a eficiência, eficácia e efetividade aos sistemas de gerenciamento interno da ABDI.
.

.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

2811

Ações administrativas e de gestão da ABDI.

---

---

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

VALOR (R$ 1,00)

Pessoal

7.952.957,00

Custeio e Serviços
Tributos e Operações financeiras
Total

9.146.248,40
1.332.296,00
18.431.501,40

.

.

.

.

2.2 Investimentos
Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Função: (04) - Administração
Subfunção: (122) - Administração Geral
Programa: (2820) - Investimentos
OBJETIVO GERAL

.

.

Propiciar infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades e viabilizar a eficiência, eficácia e efetividade aos sistemas de gerenciamento interno da ABDI e dos projetos finalísticos da Agência.
.

.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

META

2821

Investimentos

---

---

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

VALOR (R$ 1,00)

Máquinas e Equipamentos

19.260.000,00

Direito de Uso de Software
Imóveis
Total

2.740.000,00
22.000.000,00

.

.

.

.

2.3 Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo - PDP
Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Função: (22) - Indústria
Subfunção: (661) - Promoção Industrial
Programa: (2830) - Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OBJETIVO GERAL
Promover ações estratégicas, alinhadas com as instâncias de diálogo público-privado, com vistas a ampliar a eficiência produtiva, tecnológica e de mercado, contribuindo para a inovação, competitividade e avaliação
da indústria.
AÇÃO
TÍTULO OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
ESPECÍFICOS
Índice de Desenvolvimento de Escopo (IDE) de projetos priorizados
80%
Índice de Desembolso em projetos finalísticos sobre a receita total
50%
Índice de Desembolso com Pessoal sobre as Receitas de Contribuição Social
41%
Índice de satisfação dos stakeholders em relação a seus produtos e serviços
50%
Índice de percepção institucional dos stakeholders
50%
Capacitação do corpo técnico da ABDI em política de propriedade industrial e desenvolvimento produtivo
50%
Percentual de satisfação das indústrias participantes no primeiro edital do Programa Nacional Conexão Startup Indústria
NPS entre 76 e
100
Aumento médio de produtividade (chão de fábrica) na linha de produção selecionada das empresas participantes do projeto Extensionismo ABDI
30%
Índice de satisfação dos participantes das atividades do ProVA
NPS entre 76 e
100
Grau de satisfação das instituições parceiras da ABDI na implementação da RENAPI
NPS entre 76 e
100
Produtividade física da empresa de laticínio atendida pela metodologia de inovação tecnológica na cadeia do leite (Cacoal/RO)
10%
Aumento do número de produtores que passaram a receber bonificação por qualidade do leite fornecido à empresa de laticínio, após a aplicação da
80%
metodologia ABDI de inovação tecnológica

(*) Indicadores e metas no âmbito do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.
OBJETIVO GERAL

.

.

Promover ações estratégicas, alinhadas com as instancias de dialogo público-privado, com vistas a ampliar a eficiência produtiva, tecnológica e de mercado, contribuindo para a inovação, competitividade e
avaliação da indústria.
.

.

AÇÃO

TÍTULO

2831

Ações de Promoção do
Desenvolvimento Produtivo

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

META

.

---

.

.

.
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---

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

VALOR (R$ 1,00)

Pessoal

26.188.202,00

Custeio e Serviços

68.781.852,60

Tributos e Operações financeiras

1.998.444,00

Total

96.968.498,60
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2.4 Reservas e Provisões
Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Função: (99) - Reserva de Contingência e Provisões
Subfunção: (999) - Reserva de Contingência e Provisões
Programa: (2840) - Reserva de Contingência e Provisões
OBJETIVO GERAL

.

.

Garantir reserva de recursos que permita à ABDI planejar ações de longo prazo, bem como a viabilidade financeira da Agência, tendo em vista as incertezas decorrentes de processos jurídicos e do cenário econômico
mundial.
.

.

AÇÃO

TÍTULO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

2841

Reserva de recursos

---

---

.

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
Reserva de Contingência

VALOR (R$ 1,00)
10.500.000,00

Reserva para Projetos
Provisão da Taxa de Administração
Reserva para Contingências Jurídicas
Total

62.389.276,00
7.610.724,00
500.000,00
81.000.000,00

.

.

.

.

3. Síntese de Despesa por Função, Subfunção e Programa
Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
R$ 1,00
Função
4
4
22
99

.

.

.

.

.

Subfunção
122
122
661
999

Programa
Programa: (2810.1) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)
Programa: (2810.2) - Investimentos
Programa: (2810.3) - Programa de Promoção da Indústria (PDP)
Programa: (2810.4) - Reserva de Contingência e provisões
Total

.

Total
18.431.501,40
22.000.000,00
96.968.498,60
81.000.000,00
218.400.000,00

4. Grupo de Natureza de Despesa
Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
R$ 1,00
.

.

.

.

.

.

.

.

ID
1
2
3
4
5
6
7

Grupo de Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência e Provisões
TOTAL

.

Valor
34.141.159,00
81.258.841,00
22.000.000,00
81.000.000,00
218.400.000,00

5. Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas
Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
R$ 1,00
.

.

.

.

.

.

Especificações
Receitas Correntes
Déficit Corrente
Receitas de Capital
TOTAL

RECEITA
Parcial
-

DESPESA
Valor
218.400.000,00
218.400.000,00

Especificações
Despesas Correntes
Superávit Corrente
Despesas de Capital
TOTAL

.

Receitas Correntes
Déficit Corrente
Receitas de Capital
TOTAL

.

.

.

.

218.400.000,00
218.400.000,00

Parcial
-

Valor
115.400.000,00
81.000.000,00
22.000.000,00
218.400.000,00

RESUMO
Despesas Correntes
Superávit Corrente
Despesas de Capital
TOTAL

115.400.000,00
81.000.000,00
22.000.000,00
218.400.000,00

6. Quadro Resumo de Receita e Despesa
Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
R$ 1,00
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

RECEITA
Especificações
Receitas de Contribuições Sociais
Receitas de Transferências Intergovernamentais
Receitas de Aplicações Financeiras

Total
82.377.389,00
6.000.000,00

DESPESA

Saldo do Exercício Anterior - Recursos Próprios
Saldo do Exercício Anterior - Transf. Intergov. (CG)
Outras Receitas
Receitas de Transferências de Convênios
Receitas de Aplicações Financeiras de Convênios
Saldo do Exercício Anterior de Convênios
TOTAL

43.311.655,00
65.592.668,00
10.021.053,00
1.035.445,00
10.061.790,00
218.400.000,00
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Especificações
Pessoal
Custeio e Serviços

Total
34.141.159,00
77.928.101,00

Tributos e Operações Financeiras

3.330.740,00

-Investimentos
Reservas e Provisões
-TOTAL

22.000.000,00
81.000.000,00
218.400.000,00
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7. Cronograma de Desembolso Orçamentário
Órgão: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
R$ 1,00
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Saldo
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
PORTARIA Nº 1.606-SEI, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018

Receita
53.373.445,00
16.969.759,00
6.764.352,20
6.826.902,74
6.781.521,46
72.467.580,56
7.146.499,73
7.188.288,47
7.323.831,67
7.265.802,26
7.275.776,00
7.275.776,00
11.740.464,91
218.400.000,00

MARCOS JORGE

Saldo
53.373.445,00
65.413.402,00
66.486.273,05
64.601.346,51
64.588.552,02
130.394.460,81
122.005.193,52
116.187.973,62
111.915.761,99
105.985.283,17
99.003.613,46
94.391.739,50
81.000.000,00
81.000.000,00

PORTARIA Nº 1.607-SEI, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018

Institui o Grupo de Trabalho para a
Diversificação da Indústria Química
Brasileira - Gediq.
O MINISTRO DE ESTADO DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo art. 87, parágrafo único, incisos II
e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto Decreto Nº 9.260,
de 29 de dezembro de 2017, e
CONSIDERANDO:
a importância e o potencial do setor químico brasileiro
para a geração de renda, emprego e inovação tecnológica; e
a necessidade de identificar, avaliar e formular propostas
para a diversificação da indústria química brasileira, resolve:
Art. 1º Criar o Grupo de Trabalho para a Diversificação
da Indústria Química Brasileira (Gediq) com o objetivo de
identificar, avaliar e formular propostas para a diversificação da
indústria química brasileira.
Art. 2º O Gediq será composto por representantes da:
I - Secretaria-Executiva do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, que o coordenará;
II - Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade
Industrial (SDCI/MDIC), que atuará como Secretaria-Executiva;
III - Secretaria de Comércio Exterior (Secex/MDIC);
IV - Secretaria de Inovação e Novos Negócios
(SIN/MDIC); e
V - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI).
Parágrafo único. O Coordenador do Gediq, sempre que
necessário, poderá convidar representantes de outros órgãos
públicos e de entidades públicas ou privadas ligadas ao setor para
colaborar com o desenvolvimento das atividades do Grupo.
Art. 3º O Gediq se reunirá, ordinariamente, a cada quinze
dias, ou extraordinariamente, mediante convocação prévia do seu
Coordenador, que encaminhará a pauta dos assuntos a serem
debatidos.
Parágrafo único. As deliberações do Gediq deverão ser
aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao
Coordenador o voto de qualidade em caso de empate.
Art. 4º O Gediq terá o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contados a partir da publicação desta Portaria, para submeter
o relatório final à aprovação do Ministro de Estado da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, com propostas de ações para a
diversificação da indústria química brasileira.
§ 1º O prazo para apresentação do relatório final poderá
ser prorrogado por uma única vez, por até 90 (noventa) dias, desde
que devidamente motivado.
§ 2º O apoio necessário aos trabalhos do Gediq será
prestado pela Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade
Industrial (SDCI) deste Ministério.
§ 3º Cada órgão representado no Gediq custeará as
despesas de seu representante.
§ 4º A participação no Gediq será considerada prestação
de serviço público relevante, não remunerada.
§ 5º Os trabalhos desempenhados pelo Gediq finalizarão
quando aprovado o relatório final, nos termos do caput do art.
4º.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Desembolso Estimado
----4.929.802,00
5.691.481,15
8.711.829,28
6.794.315,94
6.661.671,77
15.535.767,02
13.005.508,37
11.596.043,30
13.196.281,08
14.257.445,71
11.887.649,96
55.132.204,41
167.400.000,00

Declara ser de utilidade pública o
intercâmbio tecnológico realizado entre o
Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços - MDIC e o Fórum Econômico
Mundial para o Projeto "Internet das Coisas
e Dispositivos Conectados", a ser realizado
no Centro para a Quarta Revolução
Industrial do Fórum Econômico Mundial,
localizado na cidade de São Francisco, no
Estado da Califórnia, nos Estados Unidos
da América.
O MINISTRO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR
E SERVIÇOS, no uso da atribuição que lhe conferem o art. 87,
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e o art. 1º, inciso
V, do Decreto nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, e considerando o
Acordo de Cooperação celebrado com o Fórum Econômico Mundial
para o Projeto "Internet das Coisas e Dispositivos Conectados",
resolve:
Art. 1º Fica reconhecida a utilidade pública do intercâmbio
tecnológico realizado entre o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços - MDIC e o Fórum Econômico Mundial para o
Projeto "Internet das Coisas e Dispositivos Conectados", a ser
realizado no Centro para a Quarta Revolução Industrial do Fórum
Econômico Mundial, localizado na cidade de São Francisco, no
Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América.
Art. 2º As regras para seleção do servidor colaborador e
realização do intercâmbio serão objeto de edital próprio, além das que
constam do acordo de cooperação celebrado com o Fórum Econômico
Mundial.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCOS JORGE
DESPACHO
Processo nº 52700.103983/2018-89
Interessado: Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP
O MINISTRO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO
EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso da atribuição constante do art. 47 da
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994; art. 69 do Decreto nº 1.800, de
30 de janeiro de 1996; e conforme Decreto nº 9.004, de 13 de março de
2017, e Decreto nº 9.260, de 29 de dezembro de 2017, decide, acolher o
PARECER Nº 584/2018/CONJUR-MDIC/CGU/AGU, de 5 de setembro
de 2018, para CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto contra a decisão do Plenário da Junta Comercial do Estado de
São Paulo.
Referência: Processo n° 52700.103983/2018-89 e Processo
JUCESP nº 995001/18-2
Recorrente: Auto Posto Falcão Ltda.
Recorrido: Plenário da Junta Comercial do Estado de São Paulo
MARCOS JORGE

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL
PORTARIA Nº 143, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018
Aditivo à
194/2005

Portaria

Inmetro/Dimel

nº

O diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no exercício da
delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do
Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro de

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018092100049

1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea
"b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 08,
de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro.
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
medidores de volume de água, tipo mecânico, aprovado pela Portaria
Inmetro nº 246/2000;
E considerando o constante do Processo Inmetro nº
52600.013819/2018 e do sistema Orquestra nº 1248912, resolve:
Incluir o formato opcional das inscrições obrigatórias na
carcaça do modelo Delta mtf LV de medidor de volume de água, tipo
mecânico, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel nº 194/2005 e
demais condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do
Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
MAURICIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto
PORTARIA Nº 145, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018
Aditivo à
166/2016

Portaria

Inmetro/Dimel

nº

O diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no exercício da
delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do
Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro
de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1,
alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela
Resolução nº 08, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro.
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria
Inmetro nº 236/1994;
E considerando o constante do processo Inmetro SEI nº
0052600.008820/2018-11 e do sistema Orquestra nº 1188196,
resolve:
Incluir no subitem 5.3.2 (Outros dispositivos) da Portaria
Inmetro/Dimel nº 166, de 13 de setembro de 2016, a subdivisão
5.3.2.6, de acordo com as condições de aprovação especificadas na
íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio
do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
MAURICIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto
PORTARIA Nº 146, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018
O diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no exercício da
delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do
Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro
de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1,
alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela
Resolução nº 08, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro.
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
disco diagrama, aprovado pela Portaria Inmetro nº 201/2004;
E considerando o constante do processo Inmetro nº
0052600.007902/2018-49 e do sistema Orquestra nº 1176580,
resolve:
Aprovar os modelos Diário 125 km/h e Semanal 125 km/h
de disco diagrama, marca Maxi Parts, conforme condições de
aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio
do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
MAURICIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto
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