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Competente, relevante

Trajetória de 50 anos

Resultados relevantes em

diversos campos, 

competências e infra-competências e infra-

estruturas espaciais e 

ambientais são a base do 

futuro.



Em obsolescência

Dificuldades de resposta a 
demandas importantes.

Centro de rastreio 

e controle 

Dificuldades para mobilizar 
as competências as competências 
necessárias.

O novo posicionamento de missão deve 
responder à nova visão e ao problema de 
obsolescência. Desafio!  



Demandas abrangentes e que exigem respostas dinâmicas com 
qualidade operacional.

O cenário atual é de fortalecimento 
das demandas de satélites de 
observação, meteorológicos, 
telecomunicações e defesa.

qualidade operacional.



Reprimarização da pauta  de 

exportações.

Crise e protecionismo industrial 

no mundo

…. tendo como premissa a 

industrialização brasileira.

Desafio montar uma 

indústria de defesa.

industrialização brasileira.



Visão

Abragência e controle 

dos resultados

Nota 6 na Capes

Geofísica Espacial
Meteorologia

Sensoriamento

Propulsão

Processos Modelos

EX: PROBA 2
ESA

Missões Prospecção

Excelência de C&T



Posicionamento de missão

Inovação sistêmica
Resposta a demanda, viabilizar 

a estratégia, preparar a 
participação dos 
colaboradores, 

sustentabilidade..

Eficácia e Eficiência e duas vantagens estratégicas : 

Construção dinâmica de 

capacidades

sustentabilidade..



Autarquia especial –
inspiração universidades

AEB
MCT

DIR

Desenvol Sistema 

Mudanças na personalidade jurídica e estruturação
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Fundações

INPE

Desenvol
vimento

de 
satélites

Ciência e 
Clima 

Espacial

Sistema 
Terrestre, 
Tempo e 

Clima

Observ.
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Coord.
Geral

Executiva

Centros semi-autônomos
(Adequação multicultural

&

Racionalidade da gestão)
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Prioridades de avanços no modelo de gestão

Modelo atual

• Informações integradas;

• Decisão colegiada;

Gestão de células de 

competências e 

pessoas

• Comunicações AEB & MCT;

• Transparência.

• Portal do Planejamento.

Gestão institucional 

da cooperação 

nacional e 

internacional



Construção dinâmica de capacidades com 

empresas e universidades

Super Computador
Infras espaciais Atrair

universidades e 
empresas.

As novas demandas (espaciais e ambientais) envolvem 

interesses dos setores  público e privado.

empresas.

Fontes de 
Financiamento

Externas



Fortalecer a participação do setor privado

Missões  C&T

Novas Missões

Inpe / setor 

público

Setor 

privado

Formulação Implementação

Missões  

opera-

cionais
Principal 

contratante

O setor privado participa mais intensamente da fase

de implementação e nas missões operacionais.



Contribuir para inovação sistêmica nas políticas

públicas (espacial)

Telecom

Banda  KA

Satélite geoestacionário 

de meteorologia  

São as melhoresSão as melhores
alternativas?

Banda KA possui 
dificuldades de 
funcionamento em 
condições de chuva.

Órbita MEO é 
importante alternativa 
à GEO.



Explorar as particularidades brasileiras como

oportunidade

Comunicações
Navegação

Órbitas MEO 
10.400 Km, 
Equatoriais, 

Constelações de 
4 ou 5 satélites

Navegação
Vigilância

Meteorologia
Monitoramento 

ambiental
Clima espacial



Inovação nos sistemas implica em inovação nas

tecnologias

Missões 
experimentais para 
desenvolver novas 

tecnologias e 

DSX _ USA 
Orbit 6000 – 12000 Km

Carona de lançamentos 
GEOs

tecnologias e 
processos, para 
viabilizar sistemas 

inovadores.



Integrar multiplos objetivos nos desafios climáticos

“Gestão de desastres”

“Adaptação ao clima”

A COP 17 acabou apenas com uma promessa de acordo global do clima. Mas o que

está em jogo é muito maior do que emissão de CO2., John Broder/NYT

“Desenvolvimento sustentável”

Sinergia e benefícios ao setor

público e privado.



Síntese
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Atual Coordenador de Planejamento Estratégico e Avaliação do Inpe. Nasceu no Brasil em 
1951, formado em engenharia Naval pela Universidade de São Paulo (1976), obteve o 
mestrado (1979), e o doutorado (1983), pelo INPE, em Guiagem e Controle de satélites. 
Atuou na indústria Naval e Aeronáutica, mas a sua principal área de atuação profissional é 
a de concepção e desenvolvimento de missões e sistemas espaciais. Desde 1977 atua na 
área espacial tendo significativa participação nos programas e projetos de satélites do Inpe
MECB, CBERS, ECO-8 (1977-2005), da empresa canadense Spar Aerospace (em 1984) 
MSAT e RADARSAT, e da empresa americana E-Systems ECCO (1996-1998). Foi gerente 
do subsistema de controle de atitude da MECB (1988-1991), chefe do departamento de 
guiagem e controle (1990-1991), gerente do projeto de novos satélites (1993-1994), e 
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guiagem e controle (1990-1991), gerente do projeto de novos satélites (1993-1994), e 
coordenador do programa de satélites ECO-8 (1994-1998). Atuou em vários grupos de 
trabalhos relacionados a instituições nacionais e internacionais, entre elas: a AEB, 
ANATEL, ISPRS, IAA, IAF, CEOS, e a UIT. Participou em mais de vinte eventos com 
trabalhos completos publicados, e possui oito trabalhos publicados em periódicos. Destaca 
como principais trabalhos em sua carreira a conceituação e o gerenciamento do 
desenvolvimento do subsistema de controle de atitude dos satélites da MECB: SCD1, 
SCD2 e SCD2A; a conceituação, a proposição, e o gerenciamento do programa de 
satélites de telecomunicações ECO-8, tornando-o um programa de relevância 
internacional, finalmente destaca, as suas atividades de concepção e desenvolvimento do 
Modelo de Planejamento e Gestão do Inpe. 


