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FORMULÁRIO PARA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO: 

ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (ACE) 
 

I. TIPO DE ALTERAÇÃO DA UNIDADE DE EXERCÍCIO 
 

X 

I – Exercício em unidades da administração direta do Ministério da Economia no Distrito 
Federal para exercer atividades relacionadas a ampliação da inserção internacional da 
economia brasileira e da elevação da produtividade, da competitividade, do emprego e da 
inovação dos setores produtivos, com vistas a maximizar os resultados de programas e 
políticas públicas de comércio exterior, a critério do Órgão Supervisor; 

 
II. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE EXERCÍCIO PREVISTA PARA O ACE 
 

Órgão/Entidade: Ministério da Economia (ME) – Secretaria Especial de Produtividade e 
Competitividade (SEPEC)  

Secretaria/Departamento: Subsecretaria de Inovação e Transformação Digital (SIN) da Secretaria 
de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação (SDIC)  

Unidade: Coordenação Geral de Economia 4.0 e Propriedade Intelectual 

Cidade/UF: Brasília/DF 

 
III. CARGO COMISSIONADO A SER OCUPADO, SE FOR O CASO  

 

X Não se aplica 

 
IV. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

A Subsecretaria de Inovação e Transformação Digital está vinculada à Secretaria do Desenvolvimento 
da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. Conta com três coordenações-gerais e tem como objetivo 
formular e conduzir políticas públicas voltadas para a inovação nas empresas, compreendendo, entre 
outras: marco legal de inovação, capacitação para empreendedores de negócios inovadores, 
propriedade intelectual, fomento à internacionalização de empresas por meio da inovação, fomento à 
melhoria contínua das capacidades e práticas gerenciais e operacionais e à adoção de tecnologias 
digitais para o aumento de eficiência e da produtividade das empresas, desenvolvimento e a aplicação 
de tecnologias avançadas de manufatura, promoção de um ambiente favorável ao desenvolvimento de 
investimentos e negócios de impacto. 
 

A Coordenação-Geral de Economia 4.0 e Propriedade Intelectual tem como objetivo coordenar as 
políticas públicas de propriedade intelectual entre os diferentes órgãos do governo federal e disseminar 
a cultura da propriedade intelectual nas diversas áreas da economia visando ao desenvolvimento 
econômico e ao bem-estar social. Diversos são os desafios a serem superados para melhorar essa 
situação do país neste aspecto:  
 Há evidências de que o uso do sistema de propriedade intelectual no Brasil está aquém do volume 

de conhecimento científico e tecnológico gerado no país. Ou seja, os produtos resultantes de 
pesquisa e desenvolvimento não estão sendo devidamente protegidos e a tecnologia não está sendo 
transferida. 

 A sociedade brasileira precisa conhecer e compreender a importância da propriedade intelectual 
para a inovação e o desenvolvimento econômico e social do país. 

 No âmbito administrativo, as instituições responsáveis pelo registro e concessão de direitos de 
propriedade intelectual carecem de investimentos e enfrentam desafios para servir os usuários de 
maneira eficiente. 
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 No âmbito regulatório, a legislação vigente é da década de 1990 e sofreu poucas atualizações desde 
então. Diante da digitalização da economia mundial, o arcabouço normativo da propriedade 
intelectual necessita de atualização.  

 No contexto internacional, o Brasil é demandado, quando da negociação de acordos comerciais com 
seus parceiros, a adotar regras mais rígidas do que o acordado no Acordo TRIPS, ameaçando 
algumas flexibilidades garantidas por ele aos países signatários. 

 O conhecimento sobre propriedade intelectual tende a ser mais incipiente em pequenas e médias 
empresas (PMEs), que podem ter seu negócio ameaçado em função de desatenção com questões 
básicas de direitos de propriedade intelectual. 

 No aspecto tributário, os desafios estão relacionados à dificuldade na regulação de produtos 
intangíveis e dos novos modelos de negócios, cada vez mais relevantes na geração de valor. 
 

 
V. INFORME ABAIXO OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SECRETARIA OU DO DEPARTAMENTO EM QUE O 
ACE IRÁ ATUAR 

 
A Subsecretaria de Inovação e Transformação Digital tem como objetivo formular e conduzir 

políticas públicas voltadas para a inovação nas empresas, compreendendo, entre outras: 
fortalecimento dos instrumentos públicos de apoio à inovação para aumento de eficiência empresarial 
e geração de novos produtos, serviços e modelos de negócios; apoio a adoção de melhores práticas 
gerenciais e tecnologias digitais que levem a inovação em processos e aumento de produtividade das 
empresas; melhoria do marco legal de inovação; aceleração de empreendedores de negócios 
inovadores iniciantes (startups); propriedade intelectual; fomento à internacionalização de empresas 
inovadoras; atração de projetos e centros de pesquisa e desenvolvimento de multinacionais para o 
Brasil; desenvolvimento e a aplicação de tecnologias avançadas de manufatura e da Indústria 4.0 no 
país; promoção de um ambiente favorável ao desenvolvimento de investimentos e negócios de 
impacto.  
 

 
VI. INFORME O NOME DO PROJETO OU DA POLÍTICA PÚBLICA ESTRATÉGICA DA SECRETARIA OU DO 
DEPARTAMENTO EM QUE HAVERÁ PARTICIPAÇÃO DO ACE SOLICITADO 
 

- Secretaria-Executiva do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. 
- Monitoramento e avaliação de resultados da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. 
- Condução de projeto para revisão de normas relativas à dedutibilidade de despesas de royalties. 
- Coordenação de projeto para revisão e modernização da Lei da Propriedade Industrial. 
- Coordenação de Grupo Técnico para elaboração de propostas para institucionalização de sistemas 

de controle das indicações geográficas. 
- Elaboração de plano de comunicação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. 
- Coordenação de estudos sobre propriedade industrial, conduzidos pelo Núcleo de Inteligência em 

Propriedade Industrial. 
- Elaboração de conteúdo para capacitação de empresas exportadoras em propriedade intelectual. 
- Administração, atualização e aprimoramento do Portal da Propriedade Intelectual. 
 

 
 
VII. DESCREVA OS PRINCIPAIS RESULTADOS OU ENTREGAS ESPERADOS DA ATUAÇÃO DO ACE NOS 
PRÓXIMOS DOIS ANOS 
 

RESULTADOS OU ENTREGAS SEMESTRE ANO 

R1: Elaboração de conteúdo para capacitação de empresas exportadoras em 
propriedade intelectual.   1º   2022 

R2: Proposta para institucionalização de sistemas de controle de indicações 
geográficas.    2º 2022 

R3: Proposta de anteprojeto de lei para modernização da Lei da Propriedade 
Industrial   1º   2023 
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VIII. ÁREA DE ATUAÇÃO  
 

X  Articulação institucional  

X  Execução de ações, planos e projetos  

X  Formulação de políticas públicas  

X  Implementação de políticas públicas  

X  Pesquisa, análise de dados e produção de informações  

 
IX. PERFIL ALMEJADO PARA A VAGA 
 

Título do perfil: formulação e implementação de políticas públicas de propriedade intelectual. 

Modalidade de trabalho: 

X Presencial 

X Teletrabalho 

Descrição: 
Servidor deverá ter, preferencialmente, formação nas áreas de economia, administração, relações 
internacionais, ciência política, direito ou engenharia.  
 

É recomendável que o servidor seja proativo, estudioso e que tenha capacidade de articulação. O 
tema é técnico, com diferentes aspectos e vertentes doutrinárias. Ademais, as políticas públicas 
precisam ser coordenadas pelo Ministério da Economia, no papel de Secretaria-Executiva do Grupo 
Interministerial de Propriedade Intelectual, responsável pela governança, monitoramento e 
avaliação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. 
 
Devido às implicações do direito de propriedade intelectual sobre a atividade econômica, 
especialmente sobre atividades de inovação, o servidor deverá estar preparado para assessorar os 
escalões superiores da Administração Pública Federal na tomada de decisões. 
 

 
X. FORMA DE SELEÇÃO DO CANDIDATO  
 

X Análise Curricular 

X Entrevista  

 
XI. PRAZO LIMITE PARA RECEPÇÃO DAS CANDIDATURAS 
 

23/11/2021  

 
XII. RESPONSÁVEL POR RECEBER AS CANDIDATURAS 
 

Nome: Franciara Silva 

Cargo: Chefe de Divisão 

Telefone: (61) 2027-7442 (61) 99868-3903 

E-mail: sin@economia.gov.br 

 


