Modelo de negócio
MISSÃO

VISÃO

Garantir e promover o avanço da ciência,
tecnologia, inovação e comunicações
visando o desenvolvimento sustentável e a
melhoria da qualidade de vida da sociedade
brasileira.
PARCEIROS CHAVES
Ministérios
(MEC, MDIC, Defesa,
Planejamento, Fazenda,
MRE, MS, MME, MMA,
Agricultura, etc.)

Ser protagonista do desenvolvimento do
país, pela promoção da ciência, tecnologia,
inovação e comunicações.

PRINCIPAIS ENTREGAS

PÚBLICO-ALVO

Instituições de ensino

PNOs e outorgas de
radiodifusão

Empreendimentos
estruturantes de CTIC
(RMB, Sirius, URA, Redes
Terrestres, SGDC)

Sociedade

Associações
representativas
(empresarial,
acadêmicas e da
sociedade)

ICTs

Programas de inclusão
digital (GESAC, Internet
para todos, Cidades
Digitais)

Iniciativas para
popularização e
divulgação da ciência

Setor privado

CONFAP

Organizações sociais

Serviços postais

Migração de sinal
analógico para digital

Radiodifusores

Congresso Nacional

Governos estaduais e
municipais

Planos de ação da ENCTI

Migração de rádios AM
p/ FM

Comunidade científica

Fomento a projetos de
CTIC

Programa Nacional de
Conectividade

Instituições de ensino

Órgãos de Controle (TCU Outros órgãos federais
e CGU)

Agências reguladoras e
de fomento

CONSECTI

Organismos
internacionais (UE,
UNESCO, OCDE, UPU,
AIEA, UIT, UPAEP, etc.)

Programas de formação
de recursos humanos Plano Geral de Metas de
para pesquisa e
Universalização
extensão tecnológica

Empresas do setor de
Telecomunicações

Instituições privadas
sem fins lucrativos

Programas de bolsas
para pesquisa e
formação de recursos
humanos

Produtos de tecnologia
(metalurgia pesada,
microchips,
radiofármacos,
combustível nuclear)

Setor público

Empresas estatais

Programas de C&T para
inclusão socioprodutiva

Plano Nacional de
Internet das Coisas

Empresas de base
tecnológica

Ações da Estratégia
Brasileira de
Transformação Digital

ICTs

Micro e pequenas
empresas

PROCESSOS DE SUPORTE
GESTÃO ADMINISTRATIVA E LOGÍSTICA
Gestão
Gestão de
orçamentária,
contratos e
financeira e
licitações
contábil

PROCESSOS FINALÍSTICOS

Gestão das Políticas e dos Serviços de Comunicações
Gestão de
logística

Gestão de
patrimônio e
infraestrutura

Gestão de
transferências
voluntárias

Ouvidoria

SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Gestão da
Segurança
segurança da
patrimonial
informação e
comunicação

Corregedoria

Controle Interno

Desenvolvimento
de pessoas

Gestão de relações
internacionais

Gestão dos fundos
setoriais

Governança

Gestão de políticas e
programas de
popularização e
divulgação de C&T

Gestão de políticas e
programas de ciência e
tecnologia para
inclusão
socioprodutiva

Gestão de Políticas Digitais

Comunicação

Gestão de
Conselhos e
Comissões

Gestão da Estratégia
Brasileira para a
Transformação Digital
(E-Digital)

Gestão do Plano
Nacional de Internet
das Coisas

Atuação das Unidades de Pesquisa e das Entidades Vinculadas

GESTÃO ESTRATÉGICA DA REDE MCTIC
Planejamento
e gestão
estratégica

Gestão de políticas e
programas de
pesquisa e
desenvolvimento
científico

Gestão das políticas e
dos programas
nacionais de
desenvolvimento
tecnológico e de
inovação

Segurança de
pessoal

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Gestão das
relações
parlamentares

Gestão de políticas de
serviços postais

Gestão de políticas,
serviços e
infraestrutura de
radiodifusão

Gestão do Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

GESTÃO DE PESSOAS
Gestão de pessoas

Gestão de políticas de
inclusão digital do
Governo Federal

Gestão de Políticas e de Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Científico

CONFORMIDADE LEGAL E DE ATUAÇÃO
Assessoria e
Consultoria
Jurídica

Gestão de políticas,
serviços e
infraestrutura de
telecomunicações

Gestão da ENCTI

Gestão de
Entidades
Vinculadas

Gestão das
Unidades de
Pesquisa e
Organizações
Sociais

Gestão da
informação

Organização
institucional

Gestão de
desempenho

Gestão do
conhecimento

GESTÃO E GOVERNANÇA DE TIC
Gestão e
Gestão e
manutenção da
implementação de Governança de TIC
infraestrutura
soluções de TIC
de TIC

Prestação de serviços
postais

Prestação de serviços
de telecomunicações

Gestão e regulação das
atividades nucleares

Gestão do Programa
Espacial Brasileiro

Operação dos
instrumentos de
fomento para CTIC

Geração, aplicação e
disseminação de
conhecimentos em
ciência, tecnologia e
inovação

Realização e
desenvolvimento de
pesquisas

Geração e
aperfeiçoamento de
inovações tecnológicas
para o desenvolvimento
socioeconômico
regional

Desenvolvimento e
transferência de
tecnologias

Formação e capacitação
de profissionais

Compartilhamento de
infraestrutura de
pesquisa

