MISSÃO E VISÃO
MISSÃO
Desenvolver pesquisas e tecnologias inovadoras e prestar serviços
técnicos especializados para o governo, indústria e sociedade, viabilizando
soluções tecnológicas para o desenvolvimento sustentável

VISÃO 2019
Até 2019, ser referência no Nordeste em pesquisa, inovação e serviços
tecnológicos.

ATRIBUTOS DA VISÃO
Seletividade; Eficiência operacional; Intensidade; Valor; Aprendizado.

ESTRATÉGIA
ESTRATÉGIA CORPORATIVA
Ampliar a atuação em Serviços Técnicos Especializados, Pesquisa Aplicada
e Inovação e Empreendorismo, para atender demanda seletiva, agregando
valor e gerando aprendizado continuado.

ESTRATÉGIA POR SEGMENTO
Serviços Técnicos Especializados: Aumentar e qualificar a oferta
de serviços, gerando valor para os clientes e sustentabilidade para o
NUTEC.
Pesquisa Aplicada: Prover soluções tecnológicas inovadoras para o
setor produtivo.
Inovação e Empreendedorismo: Ampliar a promoção de negócios
inovadores

EIXOS

Expansão dos limites –
gerando novos conhecimentos
-

Energias renováveis
Promoção de Negócios inovadores
Desenvolvimento de novos materiais
Automação e Robótica

Agregação de valor e
Diversificação dos serviços

- Controle de qualidade de alimentos, com prioridade em leite
e derivados;
- Avaliação de conformidade e certificação de energia fotovoltaica;
- Avaliação de conformidade e certificação de materiais;
- Serviços cromatográficos;
- Atendimento do Parque Tecnológico

Sustentabilidade

- Eficiência Energética
- Gerenciamento de efluentes e
resíduos sólidos
- Controle de qualidade de
processos hídricos

ESTRATÉGIA
Comprometimento com o Desenvolvimento Sustentável

Segmentos

Estratégia Corporativa

Qualificação do
portifólio

Desenvolver e
transferir tecnologia

Ampliar e qualificar a
capacidade produtiva

Atuar em rede

Ampliar a atuação em Serviços
Técnicos Especializados, Pesquisa Aplicada e Inovação e Empreendorismo, para atender
demanda seletiva, agregando valor e gerando aprendizado continuado.

Aumentar e qualificar a
oferta de serviços, gerando
valor para os clientes e
sustentabilidade para o
NUTEC.

Prover soluções
tecnológicas inovadoras
para o setor produtivo.

Ampliar a promoção de
negócios inovadores.

Excelência operacional, em gestão e recursos humanos
Serviços Técnicos
Especializados

Pesquisa Aplicada

Inovação e
Empreendedorismo

Objetivos estratégicos
Acolher o Parque Tecnológico do
Ceará

Especializar o Nutec em serviços
diferenciados e de maior valor
agregado

Consolidar o Nutec como unidade
certificadora de processos,
produtos, serviços e obras

Ampliar e fortalecer a atuação em
parcerias e em redes colaborativas de
pesquisa, desenvolvimento e inovação

Prover a infraestrutura necessária
para o desenvolvimento das
atividades

Desenvolver e transferir tecnologias
de eficiência energética e energias
renováveis

Desenvolver e transferir tecnologias
para aproveitamento de resíduos
sólidos

Desenvolver e transferir soluções
tecnológicas hídricas

Promover o empreendedorismo
inovador

Fortalecer a governança e a gestão
l
institucional

Desenvolver e fortalecer
competências técnicas e de gestão

Readequar e valorizar o quadro de
pessoas

Reduzir a participação do tesouro estadual no custeio geral do Nutec

