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RESUMO 

 

A partir da importância que o tema pessoas portadoras de deficiência vem ganhando 

na agenda das políticas públicas brasileira nos últimos anos, a presente pesquisa teve como 

objetivo analisar as ações realizadas pela Finep no período de 2005 a 2008 cuja temática é a 

Tecnologia Assistiva (TA), para verificar se as ações geraram a introdução efetiva de 

produtos, serviços e processos inovadores no mercado consumidor de TA. A metodologia 

utilizada foi a Grounded Theory e a fonte primária de dados e de informações foi obtida na 

própria Finep. 

A pesquisa também apresenta exemplos de como as políticas públicas para TA vem 

sendo implementadas na União Europeia e Austrália. 

 O estudo mapeou as principais dificuldades enfrentadas pelas instituições e empresas 

dedicadas aos projetos inovadores de TA para a introdução dos produtos assistivos nas linhas 

de produção e propiciou uma reflexão sobre as suas causas e sugestão sobre a participação 

mais efetiva e direta dos envolvidos e a continuidade das ações para alcance dos resultados 

almejados nas ações de TA apoiadas pela Finep.  

Há, no entanto, um hiato entre a pesquisa, o lote piloto ou prova de conceito e a 

efetiva produção dos bens e serviços assistivos e vários são os motivos identificados na 

pesquisa que concorrem para esse distanciamento como, por exemplo, o perfil das empresas e 

sua propensão ao risco, uma vez que o ciclo de execução do projeto de TA demanda várias 

fases e, portanto, tempo até se obter o protótipo e poder iniciar a comercialização. 

 
 
 
 
 

Palavras chaves: inovação, Finep, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), pessoas com deficiência, políticas públicas, tecnologia assistiva. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

From the importance of the issue ‘people with disabilities’ is gaining on the agenda of 

Brazilian public policies in recent years this present research has aimed to analyze the actions 

taken in Finep in the period 2005 to 2008 whose theme is the Assistive Technology (AT) to 

verify if such actions generated the effective introduction of innovative products, services and 

processes in the consumer market of AT. The methodology used was the Grounded Theory 

and the primary source of data and information was obtained on Finep.  

The research also presents examples of how public policies for TA are being 

implemented in the European Union and Australia. 

The study mapped the main difficulties faced by institutions and companies dedicated 

to innovative projects of AT for the introduction of assistive products on production lines and 

provided a reflection on the causes and suggestions on the most effective and direct 

participation of those involved and the continuity of actions for achieving the desired results 

in AT actions supported by Finep.  

There is, however, a gap between research, pilot batch or proof of concept and the 

actual production of goods and assistive services and there are several reasons identified in 

the research that contribute to this gap, for example, the profile of the companies and its 

propensity to risk, since the AT project execution cycle takes several steps, and therefore time 

to obtain a prototype able to start and marketing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Um segmento da população que vem ganhando crescente atenção na agenda das 

politicas públicas brasileiras é o que envolve as Pessoas com Deficiência (PcD), em virtude, 

inclusive, da sua crescente relevância do ponto de vista demográfico. 

A apuração de dados sobre as PcD está presente desde o primeiro censo realizado no 

Brasil, em 1872, e continuou nos Censos Demográficos realizados em 1890, 1900, 1920, 

1940, 1991, 2000 e 2010. Segundo o Censo 20101, realizado pelo IBGE, 23,9% da população 

brasileira respondeu ser portadora de pelo menos uma deficiência, ou seja, cerca de 45,6 

milhões de pessoas, sendo 38,5 milhões na zona urbana e 7,1 milhões na rural.  

Outra variável importante e que vem apresentando crescimento nos últimos 50 anos e 

que se correlaciona com o percentual de PcD na população é a expectativa de vida do 

brasileiro que, conforme dados do IBGE, atingiu, em 2013, 74,9 anos. A população brasileira 

está envelhecendo e sendo incorporada ao quantitativo de PcD: segundo informações do 

IBGE, 67,7% das pessoas com idade de 65 anos ou mais afirmaram no Censo 2010 possuírem 

algum tipo de deficiência. Ainda que o idoso não apresente, necessariamente, algum tipo de 

deficiência, essas duas variáveis (PcD e envelhecimento) resultam em um mercado potencial 

consumidor de produtos e serviços assistivos que precisa ser atendido. Porém, o atendimento 

desta demanda por produtos de Tecnologia Assistiva (TA) requer investimentos em pesquisas 

e em inovação para criar novos e/ou aperfeiçoar os existentes, tendo como objetivo a inclusão 

dessas pessoas na sociedade e também a melhoria da qualidade de suas vidas, contemplando 

também os familiares, os cuidadores e os profissionais envolvidos nos tratamentos das PcD e 

dos idosos.  

Assim, são necessárias pesquisas continuas em inovação para resgatar, ainda que pelo 

uso de aparelhos, equipamentos e/ou metodologia, o caminhar do paraplégico, o ouvir do 

1 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2010: características 
Gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso em: 20 out. 
2014. 

 
 

14 
 

                                               

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf


 

surdo, o olhar do cego e mesmo a dignidade de não exclusão da sociedade que envolve 

trabalho, lazer, cultura, esporte e todos os direitos inerentes a qualquer cidadão.  

Mas, como propiciar pesquisa e inovação para o desenvolvimento e a produção até o 

mercado consumidor dos produtos assistivos? Essa é uma das atribuições da Finep que atua 

como promotora da execução das ações das políticas públicas do governo federal de inovação 

para o segmento de TA. Entre as suas incumbências, como agência brasileira da inovação, 

está a de disponibilizar recursos financeiros por meio de chamadas públicas para as 

Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), as universidades e as empresas brasileiras para 

que desenvolvam e aprimorem produtos, serviços e processos capazes de melhorar a 

qualidade de vida das PcD e idosas e proporcionar sua inserção e manutenção na sociedade. 

Desde a introdução das ações específicas para o segmento de tecnologia assistiva, 

iniciadas na Finep em 2005 até 2013, já foram disponibilizados aproximadamente R$ 224 

milhões de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

FNDCT,   sendo R$ 84,2 milhões efetivamente contratados, por meio de apoio aos projetos. 

Ainda assim, pouco se conhece sobre os resultados efetivos dessas ações para o principal 

interessado, qual seja, o mercado consumidor de TA brasileiro. Será que os resultados dessas 

ações, os produtos, os serviços e processos, oriundos dos projetos apoiados, chegam, 

efetivamente, à parcela da população demandante? Essa é a pergunta que a presente pesquisa 

se propôs a responder a partir de informações e dados coletados na própria Finep. 

Esse é o contexto em que se desenvolveu a pesquisa que ora se apresenta e cujo 

objetivo foi verificar a introdução dos produtos e serviços de TA no mercado consumidor dos 

projetos que foram objetos das ações apoiadas pela Finep no período 2005 a 2008. Conhecer 

um pouco da trajetória das ações referentes a TA na Finep possibilita entender a importância 

atual do tema na agenda das políticas públicas brasileira. 

A presente dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos. O primeiro trata do 

problema, objetivo, delimitação e relevância do estudo. O segundo cuida do referencial 

teórico e apresenta os principais conceitos utilizados na pesquisa realizada. Com o objetivo de 

descrever algumas das ações de TA no Brasil e apresentar o histórico das ações na Finep para 

o segmento foi dedicado o terceiro capitulo. O quarto capítulo trata da metodologia adotada 

para o desenvolvimento da pesquisa, a coleta de dados, as entrevistas realizadas e todas as 
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informações utilizadas que tiveram como fonte a própria Finep. Na sequência, apresenta-se o 

capítulo da análise dos dados e discussão dos resultados. A partir da análise dos dados e 

mapeamento das principais dificuldades para a introdução dos produtos assistivos nas linhas 

de produção enfrentadas pelas instituições e empresas dedicadas aos projetos inovadores de 

TA apresenta-se  a conclusão que  propicia uma reflexão sobre as causas e propõe algumas 

sugestões para a melhoria da sua eficácia e efetividade, como a participação mais efetiva e 

direta dos envolvidos e a continuidade das ações para o alcance dos resultados almejados nas 

ações de TA apoiadas pela Finep. 

 

1.1   O Problema 
 

Lançado em 14 de março de 2013 pelo governo da presidente Dilma Rousseff, o Plano 

Inova Empresa é uma política pública que tem como mola propulsora a inovação tecnológica, 

cuja previsão de investimentos é da ordem de R$ 32,9 bilhões, tendo por meta alavancar a 

produtividade e a competitividade da economia brasileira no biênio 2013 e 2014. Conforme 

divulgado no sítio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI):  
 

“O Inova Empresa é um plano do governo federal. Sua elaboração envolveu a 
participação de um comitê gestor formado pelos Ministérios da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, da Educação (MEC), da Indústria, Desenvolvimento e 
Comércio Exterior (MDIC) e da Fazenda (MF), Casa Civil da Presidência da 
República e Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Além de parceiros como 
os ministérios da Saúde, Defesa, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Educação, Trabalho e Emprego, Comunicações, Minas e Energia e Meio 
Ambiente. 
A múltipla participação de pastas na sua elaboração, um grande diferencial do plano é 
a integração dos recursos envolvidos. Como destacou a presidente em seu 
pronunciamento no lançamento do Inova Empresa, haverá “uma porta única” para o 
dinheiro da inovação. 
O plano está estruturado em quatro linhas de financiamento para as atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D&I): 
R$ 1,2 bilhão para subvenção econômica a empresas. 
R$ 4,2 bilhões para os projetos em parceria entre instituições de pesquisa e 
empresas.  
R$ 2,2 bilhões para participação acionária em empresas de base tecnológica. 
R$20,9 bilhões para as operações reembolsáveis, crédito para empresas. Com 
taxas de juros subsidiadas (2,5% a 5% ao ano), quatro anos de carência e 12 
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anos para pagamento do empréstimo. Os agentes executores: a Finep e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)2.” 
 

A esses R$ 28,5 bilhões devem ser adicionados outros R$ 4,4 bilhões das Agências 

Nacionais de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e de Energia Elétrica e do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a serem aplicados no 

desenvolvimento tecnológico dos setores de petróleo e gás, das energias renováveis e do 

apoio ao micro e pequeno empresário. Totalizam-se, assim, os mencionados R$ 32,9 bilhões 

para os investimentos. 

Nas palavras da presidente Dilma Rousseff, durante o lançamento do Inova Empresa, 

haverá “uma porta única” para o dinheiro da inovação. Portanto, o ofertante desses recursos 

tem que buscar a maior efetividade do seu uso com ações bem direcionadas para o 

atendimento às necessidades do seu mercado consumidor e, assim, contribuir para estimular a 

produtividade e a competitividade da economia brasileira, tendo como alavanca a inovação 

tecnológica. 

A inovação tecnológica traz à tona a necessidade de conhecimento da efetiva 

participação histórica - passado, presente e futuro - da inovação nas empresas e seus 

resultados quanto à sua inserção no mercado consumidor. Um importante ator nesse cenário 

da inovação tecnológica é a Finep – Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública 

federal cuja visão é: “Transformar o Brasil por meio da inovação”3.  

Com quase meio século de existência, a Finep foi criada pelo Decreto no 61.056, de 24 

de julho de 1967, com base em autorização concedida pelo art. 191 do Decreto-Lei no 200, de 

25 de fevereiro de 1967, para promover a inovação por meio da concessão de recursos. 

Atualmente, segundo o seu Estatuto, aprovado pelo Decreto no 1.808, de 17 de fevereiro de 

1996, a Finep tem por finalidade apoiar estudos, projetos e programas de interesse para o 

desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico do País, tendo em vista as metas 

e prioridades setoriais estabelecidas nos planos do Governo Federal. A empresa utiliza como 

2 ROUSSEFF, Dilma. Pronunciamento. [14 mar. 2013]. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Pronunciamento da presidente Dilma Rousseff no lançamento do Plano Inova Empresa. Disponível em: 
http://www.mcti.gov.br/. Acesso em: 24 jun. 2013.  
3 BRASIL. Financiadora de Estudos e Projetos – Finep. Informações institucionais da empresa. Disponível em: 
<http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=institucional_empresa>. Acesso em: 25 jun. 2013. 
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instrumentos para suas transferências os convênios, os acordos e os termos de cooperação, os 

contratos reembolsáveis e, mais recentemente, com o advento da Lei nº 11.196, de 21 de 

novembro de 2005, a subvenção econômica.  

Os segmentos de mercado de atuação da inovação são diversos e muitas vezes inter-

relacionados, mas apenas um desses segmentos é o objeto da presente pesquisa, o da 

Tecnologia Assistiva. 

Para melhor entendimento de como ocorre o processo de seleção dos projetos de 

inovação pela Finep, incluindo os de TA, apresenta-se a seguir, de forma resumida e em 

grandes etapas, as fases contempladas no processo de escolha pela Finep dos projetos de 

inovação: 

(i)  Primeiro é feito o lançamento da chamada pública, por meio de edital público ou 

do instrumento de encomenda; 

(ii) Recebidos os projetos, eles são analisados quanto ao cumprimento das exigências 

formais previstas no instrumento convocatório como, por exemplo, se a instituição candidata 

é elegível, se a proposta foi enviada tempestivamente, se a documentação exigida foi 

encaminhada; 

(iii) É realizada a etapa de análise quanto ao mérito do projeto. Nesta terceira fase, o 

critério inovação é o de maior relevância e pontuação, seguido de capacidade técnica da 

equipe executora para desenvolver projeto, da infraestrutura disponível na instituição 

candidata, além de outros elencados no edital; 

Finalizada a análise de mérito, ocorre a divulgação do resultado final dos projetos 

aprovados. O percentual de projetos aprovados em comparação ao total dos apresentados 

pelas instituições é em média de 12%4. 

Uma vez habilitado o projeto, é formalizada a sua contratação com a assinatura do 

termo de convênio/contrato no qual constam os direitos e obrigações das partes envolvidas.  

(iv)  Após a assinatura do instrumento contratual, a Finep repassa os recursos 

financeiros. Os valores serão depositados em uma conta específica5. Os recursos poderão ser 

divididos em parcelas a depender do respectivo cronograma de execução do projeto; 

4 Esse percentual traduz a média que foi verificada com base no levantamento dos dados disponíveis sobre os 
projetos recebidos e contratados e nas entrevistas. Vide seção 5.1.  
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(v)  Concedidos os recursos pela Finep, o projeto é executado pelas Instituições 

Científicas e Tecnológicas, Universidades, Administração Pública Direta e Indireta e 

empresas privadas. Durante o prazo de execução, a Finep realiza o acompanhamento do 

projeto por meio das análises dos relatórios técnicos parciais de andamento da execução, que 

são enviados pela beneficiária dos recursos, e de visitas aos locais da execução do projeto; 

(vi)  Finalizada a execução do projeto, a próxima etapa seria a apuração da sua 

efetividade para o mercado consumidor. Porém, esse mapeamento não tem ocorrido ou, 

quando ocorre, não é feito de forma periódica no sentido de criar um histórico. A não 

verificação ou a verificação não periódica da eficácia dos recursos investidos dificulta 

conhecer os reais resultados de uma das etapas mais importantes do processo, que é se há ou 

não a efetividade da introdução da inovação apoiada pela Finep no mercado consumidor de 

TA6. 

Conhecer e avaliar os efeitos gerados no mercado consumidor pelos projetos 

financiados com recursos públicos para a inovação é fator decisivo para que a política de 

inovação seja mais bem formulada e direcionada pela Finep. Como destaca o Livro Azul para 

a 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 

Sustentável, “a política de inovação deve ser, portanto, parte de uma robusta política 

econômica e industrial que busque mudar a estrutura industrial do País e os mecanismos de 

apoio e fomento a inovação, especialmente nas empresas nacionais” (Ministério da Ciência e 

Tecnologia e Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2010). 

Conforme supramencionado, os temas referentes às pessoas com deficiência vêm 

ganhando importância na agenda pública nacional. Nesse contexto, insere-se a legislação 

específica e a criação de órgãos na esfera federal para cuidar do assunto. Um exemplo que 

ilustra a importância assumida nos últimos anos pela temática é a Coordenadoria Nacional 

para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE). Instituída em 1986, por meio 

do Decreto no 93.481, de 29 de outubro de 1986 e subordinada ao Gabinete Civil da 

5 Conta específica refere-se a uma conta bancária aberta exclusivamente para a movimentação dos recursos 
repassados pela Finep para execução do projeto. 
6 Adotam-se, para os fins da pesquisa, os conceitos de eficácia e efetividade propostos por Marinho & Façanha 
(2001, p. 6-7), segundo os quais a efetividade de um programa social diz respeito à implementação e ao 
aprimoramento de objetivos, enquanto a eficácia está relacionada à produção dos efeitos desejados. Segundo esses 
autores, “a efetividade diz respeito à capacidade de se promover resultados pretendidos; (...)e a eficácia, por sua vez, 
remete a condições controladas e a resultados desejados de experimentos (...)” (2001, p. 2). 
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Presidência da República, a Coordenadoria foi transferida para várias secretarias e ministérios 

entre os anos de 1987 a 2003. Em 1º de janeiro de 2003 é transferida com a Secretaria de 

Estado dos Direitos Humanos para a Presidência da República por meio da Medida Provisória 

no 103. Em 2009, ganha o status de Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência com a publicação da Lei no 11.958, de 26 de junho de 2009, e do 

Decreto no 6.980, de 13 de outubro de 2009. O Decreto no 7.256, de 04 de agosto de 2010, 

altera a sua denominação para Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (SNPD). 

O reconhecimento crescente da SNPD dentro do governo, conjugado com as ações 

desenvolvidas pelo governo federal, a exemplo da ratificação da Convenção da Organização 

das Nações Unidas - ONU, sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo 

Congresso Nacional, a ser abordada na seção 3.1, propiciam um cenário promissor para as 

ações de TA no Brasil. 

Nesse contexto, o problema a ser investigado é: os investimentos do governo federal 

em tecnologia assistiva, tendo a Finep como promotora das ações, geram a introdução efetiva 

de produtos, serviços e processos inovadores no seu mercado consumidor? Essa é a pergunta 

que se pretende responder ao longo da presente dissertação. 

 

1.2 Objetivos final e intermediário 
 

A consecução do objetivo final dar-se-á por meio do cumprimento dos seguintes 

objetivos intermediários: 

• Identificar os Editais e Seleções Públicas (período 2005 a 2013) e as políticas 

internas da Finep, referentes a TA, vigentes à época. 

• Identificar o quantitativo dos projetos de TA financiados pela Finep no período 

2005 a 2013.  

• Relacionar os projetos de TA cujos prazos de execução final tenham ocorrido até 

junho de 2014. 

• Relacionar os produtos e serviços dos projetos de TA concluídos até junho de 

2014. 
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• Conhecer as necessidades, dificuldades e características mais emergentes desse 

segmento de mercado.  

 

O objetivo final é verificar se há efetividade na introdução dos produtos e serviços no 

segmento da TA no mercado consumidor após a execução dos projetos financiados pela Finep 

no período de 2005 a 2008, e identificar necessidades, dificuldades, características do setor e 

possíveis desdobramentos como recomendações para melhor atender as demandas e conhecer 

os resultados efetivos deste mercado. 

 

1.3  Delimitação do estudo 
 

A pesquisa teve como objeto a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, empresa 

pública com 47 anos de experiência de atuação no incentivo e estímulo à inovação no Brasil. 

É a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT)7 e é responsável por políticas de incentivo à inovação em TA, o que inclui vários 

editais de chamadas públicas em Tecnologia Assistiva lançados ao longo do período de 2005 

a 2013. Por esses motivos, a pesquisa foi realizada considerando como fonte principal os 

dados e as informações coletados na Finep. 

Os limites da pesquisa estão circunscritos ao seu objetivo final, que é conhecer a 

efetividade no mercado consumidor da inclusão dos produtos e serviços no segmento da TA, 

para o período de 2005 a 2008. Buscar-se-á verificar os sucessos e insucessos alcançados na 

introdução no mercado consumidor dos projetos de inovação em TA apoiados pela Finep. 

Não será objeto da pesquisa, porém, a avaliação da gestão da instituição Finep ou de seu 

corpo dirigente. 

 

1.4 Relevância do Estudo 
 

A relevância da pesquisa pode ser percebida pelo número de PcD existentes no país, 

que representa quase 23,9% da população. É um contingente representativo da sociedade 

7 O FNDCT é o fundo destinado a financiar a expansão do sistema de C&T. Ele é a fonte principal de recursos para 
os projetos de inovação em TA na Finep. 
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brasileira e que carece de produtos e serviços destinados a ele. É um nicho de mercado 

potencial que precisa ser atendido e para isso os produtos e serviços assistivos precisam ser 

pesquisados e desenvolvidos. Somado a esse número, existe um multiplicador importante que 

envolve os familiares, os cuidadores, os médicos e os especialistas que certamente ampliam o 

mercado consumidor para esses produtos e serviços. 

A falta de acessibilidade, por exemplo, é percebida sem grandes esforços no Brasil: 

basta transitar pelas ruas e calçadas com a perspectiva de um cadeirante ou de uma pessoa 

cega para verificar as dificuldades de locomoção quando se deparam com inúmeros buracos, 

calçadas estreitas, pisos irregulares e sem sinalização visual, sonora e tátil. 

Por sua vez, a própria evolução do conceito de deficiência8 explicita a relevância do 

tema. Notadamente a partir da adoção da Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com 

Deficiência aprovada em 13 de dezembro de 2006 pela Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas, “deficiência” passa a ser entendida não só como limitações físicas, mas 

também como resultante de influências de fatores sociais e ambientais. Outro fator, já 

mencionado, e que contribui para a relevância da pesquisa, é o aumento da expectativa de 

vida do brasileiro que se elevou para 74,9 anos. Esse fato, associado ao número de idosos que 

se declararam portadores de pelo menos uma deficiência, amplia significativamente o grupo 

potencialmente demandante por produtos assistivos, e por si só expressam  mudanças e 

necessidades de consumo da sociedade que devem ser observadas pelos gestores públicos no 

planejamento das suas ações. 

Os resultados obtidos na presente pesquisa poderão contribuir para o embasamento de 

futuras ações de incentivo à inovação no segmento de TA, capitaneadas pela Finep, 

proporcionando uma maior aproximação e alinhamento entre os atores envolvidos e suas 

expectativas como demandantes dos produtos e serviços de TA (Finep e os usuários finais) e 

8 O conceito de deficiência vem se modificando para acompanhar as inovações na área da saúde e a forma com que a 
sociedade se relaciona com a parcela da população que apresenta algum tipo de deficiência. Dessa forma, a 
abordagem da deficiência evoluiu do modelo médico – que considerava somente a patologia física e o sintoma 
associado que dava origem a uma incapacidade – para um sistema como a Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, divulgada pela Organização Mundial da Saúde - OMS (World Health 
Organization - WHO) em 2001, que entende a incapacidade como um resultado tanto da limitação das funções e 
estruturas do corpo quanto da influência de fatores sociais e ambientais sobre essa limitação. BRASIL. Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2010: características gerais da população, 
religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. p. 71. 
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ofertantes (ICTs, Universidades, Administração Pública Direta e Indireta e empresas 

privadas) dos produtos e serviços de TA. Ademais, espera-se também contribuir com o aporte 

de um registro da trajetória das ações de TA na Finep, ainda hoje carente de maior 

sistematização, propiciando uma base empírica para futuras pesquisas sobre o tema. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste capítulo, serão apresentados alguns dos diversos conceitos de inovação 

utilizados e defendidos por alguns teóricos, e que, como veremos, guardam entre si pontos em 

comum e de complementariedade. Outro conceito importante e presente no desenvolvimento 

desta pesquisa é o de Tecnologia Assistiva. Examinar esses dois conceitos tem como objetivo 

uma melhor compreensão do papel da Finep como a Agência de Inovação do Governo 

Federal, em especial, como promotora das ações de inovação em TA e também da própria 

política pública voltada para o segmento.  

Etimologicamente, a palavra “inovação” vem do termo latino innovatio, e se refere a 

uma ideia, método, ou objeto criado e que é diferente dos padrões adotados. Para o senso 

comum é usada como sinônimo de novidade. Porém, várias são as interpretações e aplicações 

do seu significado que, apesar de aparentemente divergentes, apresentam pontos de 

estreitamento, unidos, naturalmente, pela etimologia da palavra como observaremos a partir 

dos conceitos de inovação apresentados. 

O conceito de inovação remete a Adam Smith em sua clássica obra Uma investigação 

sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, publicada originalmente em 1776, que a 

relacionava com a divisão do trabalho, as mudanças tecnológicas e a competição. Mas é a 

partir da publicação, em 1934, da obra A teoria do desenvolvimento econômico, de Joseph 

Schumpeter, que se estabelece um marco referencial sobre a inovação. Nessa obra, 

Schumpeter identifica a figura do empreendedor inovador, um agente econômico que traz 

novos produtos para o mercado por meio de combinações mais eficientes dos fatores de 

produção, ou pela aplicação prática de alguma invenção ou inovação tecnológica. Ao longo 

dos oitenta anos decorridos desde essa publicação, o conceito de inovação também evoluiu e 

se modificou para atender as novas realidades e demandas.  

Os economistas Christopher Freeman e Luc Soete (2008, p.26) definem que somente 

existe inovação, no sentido econômico, “quando há uma primeira transação comercial 

envolvendo o novo produto, sistema de processos ou artefatos”. Esses produtos e processos 

ou artefatos podem ser entendidos como novos (inéditos) ou melhorados. Nesse sentido, 
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infere-se que a inovação é efetiva quando chega ao mercado ou sociedade, quando se 

concretiza com sua comercialização e/ou uso. 

Everett M. Rogers, autor da obra seminal Diffusion of Innovations, publicada 

originalmente em 1962, estende um pouco mais o conceito de inovação. Para ele, a inovação 

pode ser entendida como algo percebido pelo indivíduo como novo. A inovação não tem que, 

necessariamente, envolver novos conhecimentos. Se ela é reconhecida pelo indivíduo como 

uma ideia, uma prática ou um objeto novo, temos a inovação. Segundo Rogers (2003, p.11), 
 

 
“An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an 
individual or other unit of adoption. It matters little, so far as human behavior is 
concerned, whether or not an idea is "objectively" new as measured by the lapse 
of time since its first use or discovery. The perceived newness of the idea for the 
individual determines his or her reaction to it. If the idea seems new to the 
individual, it is an innovation”.  

 
 

Há nesse conceito um grau de subjetividade envolvendo a percepção do que o 

indivíduo ou sociedade entendem como novo, uma vez que a inovação assim percebida por 

uma determinada sociedade pode já ser conhecida e utilizada por outra. Temos nesse caso o 

aspecto cultural, histórico e geográfico como influenciadores dessa percepção do que seja a 

inovação, o novo. Um destaque fica a cargo do aspecto geográfico que nos últimos anos, com 

o movimento da globalização dos mercados, tem reduzido as distâncias físicas e do 

conhecimento, aproximando as sociedades mais distantes e compartilhando e integrando os 

conhecimentos gerados no mundo. Por essa razão, a inovação pode ser de origem local, 

quando introduzida em uma sociedade ou empresa que ainda não a possuía, ou mundial, 

quando inédita.  

Moreira e Queiroz (2007, p. 6) exploram diversos conceitos de inovação e afirmam 

que não existe um único conceito que seja aceito por todos, mas segundo esses autores “(...) a 

ideia de inovação incorpora ideias de novidade e de mudança, e esses elementos acabam por 

aparecer em praticamente qualquer uma das dezenas de definições surgidas nos últimos 30 ou 

40 anos.” A inovação também pode ser empregada como sinônimo de invenção, como algo 

inédito, novo e que terá aplicação na vida das pessoas ou das empresas.  
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Ainda que exista, segundo esses autores, um consenso de que o conceito de inovação 

tem relação com “algo novo”, não há um acordo estabelecido nas definições do que venha a 

ser considerado como “novo”. O novo está em constante redefinição ao longo do tempo e, 

portanto, o significado de inovação segue esse movimento. Essa é uma característica da 

construção do conceito de inovação e que o torna dinâmico. Por conseguinte, segue a sua 

multiplicação entre os estudiosos. Toda essa dinâmica em torno do conceito de inovação é 

importante, uma vez que o torna atual e adaptado ao seu tempo. 

Para Tidd et al. (2008, p. 23), “a inovação é movida pela habilidade de estabelecer 

relações, detectar oportunidades e tirar proveito da mesma”. Essa afirmação permite 

estabelecer uma visão voltada para o mercado e suas demandas. É fundamental manter a 

atenção às necessidades atuais do mercado e ao surgimento de novas. Ela também é a forma 

de manter-se atuante no mercado, pois ainda, segundo o autor, “[...] a inovação não consiste 

apenas na abertura de novos mercados, pode também significar novas formas de servir a 

mercados já estabelecidos e maduros”. 

Schumpeter (1988) é conhecido por utilizar a ideia de inovação como destruidora do 

modo como se realizavam, antes dela, as atividades, processos e produtos. Para ele a nova 

tecnologia destrói ou reduz a anterior e com ela a sua velha estrutura produtiva. Esse processo 

foi chamado de destruição criativa. Menezes (2003) apresenta em seu artigo, “Destruição 

Criativa - A contribuição de Schumpeter para o Empreendedorismo”, uma interpretação para 

esta importante concepção de Schumpeter. Segundo ele: 

 
 

“O novo ocupa o lugar do antigo, estimulando a inovação. O processo de 
destruição criativa promove as empresas inovadoras, que respondem às novas 
solicitações do mercado, e fecha as empresas sem agilidade para acompanhar 
as mudanças. Ao mesmo tempo, orienta os agentes econômicos para as novas 
tecnologias e novas preferências dos clientes. Elimina postos de trabalho ao 
mesmo tempo em que cria novas oportunidades de trabalho e possibilita a 
criação de novos negócios”9. 

 

9 MENEZES, Robert K. Destruição Criativa: a contribuição de Schumpeter para o Empreendedorismo. Centro de 
Defesa da Vida Herbert de Souza, Fortaleza, jul. 2003. Disponível em: 
<http://www.cdvhs.org.br/oktiva.net/1029/nota/450/>. Acesso em: 2 dez. 2014. 
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Esta é uma percepção ainda muito atual e presente nos processos de desenvolvimento 

econômico. Assim, criar o novo, destruir o ultrapassado e manter-se atuante no mercado são 

alguns dos propósitos da inovação. Trata-se da obsolescência programada presente nas 

empresas que invadem e movimentam os mercados com a rapidez de um piscar de olhos. 

Esses movimentos de criação e destruição gerados com a inovação são recorrentes ainda que 

a velocidade entre os setores industriais apresentem diferenciação. Em alguns setores, pelo 

caráter imediatista e descartável do consumo, a velocidade das mudanças e substituição são 

mais velozes, a exemplo da indústria de smartphones10. Em outros, essa velocidade é menor, 

mas existente, como na indústria dos produtos para o mercado de TA, para o qual o consumo 

é quase customizado, individualizado. 

As ações de inovação apoiadas pela Finep em TA, objeto do presente estudo, são 

derivadas da agenda de políticas públicas do Governo Federal. A aferição pela Finep da 

existência de inovação nos projetos submetidos para o seu apoio financeiro, a partir dos 

chamamentos públicos, adota como referencial o Manual de Oslo, publicado pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE), incluindo a sua 

graduação de incremental a radical. Dessa forma, a Finep avalia a existência ou não de 

inovação nos projetos a partir das diretrizes previstas no Manual de Oslo e na sua Política 

Operacional .  

Segundo o Manual de Oslo, em seu Capítulo 2 - O que é necessário para aferir a 

inovação: 
 “A maior conscientização da importância da inovação fez com que ela fosse 
incluída na agenda política da maioria dos países desenvolvidos. As políticas de 
inovação decorrem primordialmente das políticas de ciência e tecnologia [...]. 
O novo pensamento sobre inovação fez surgir à importância dos sistemas e 
levou a uma abordagem mais integrada da formulação e implantação de 
políticas ligadas à inovação. 
[...] 
A inovação está no cerne da mudança econômica. Nas palavras de Schumpeter, 
‘inovações radicais provocam grandes mudanças no mundo, enquanto 
inovações ‘incrementais’ preenchem continuamente o processo de mudança”. 
(OCDE, 2004, p. 32).  

10 A indústria de telefones celulares é uma das campeãs em obsolência programada. Segundo dados do IDEC – 
Instituto de Defesa do Consumidor, o tempo médio para descarte de um celular ou smartphone pelo usuário é de 
apenas 3 anos. Ver SANTINI, Daniel. Celulares são os campeões de obsolescência programada. Disponível em 
http://www.oeco.org.br/oeco-data/28093-celulares-sao-os-campeoes-de-obsolescencia-programada. Acesso em 28 
jan. 2015. 
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Como a Finep executa suas ações a partir das diretrizes do Governo Federal para 

ciência, tecnologia e inovação, a integração desse três pilares reflete o conceito adotado. 

As similitudes e as diferenças das abordagens teóricas apresentadas refletem a 

evolução que o conceito de inovação vem incorporando e perdendo ao longo dos anos. É um 

conceito que se dinamiza pela sua própria natureza adaptativa às oportunidades e às 

necessidades criadas pelo novo nos mercados e pela sociedade com o objetivo de atender as 

demandas emergentes ao longo do tempo.  

A partir da conceituação de inovação, o estudo abrigou o seu objetivo principal, 

buscando levantar, a partir de dados e informações coletados junto à fonte primária (Finep), 

os resultados obtidos com os investimentos dos recursos públicos, no estímulo à inovação no 

segmento da TA e a sua repercussão no mercado consumidor.  

Também se faz necessário para o estudo estabelecer as aproximações e os 

distanciamentos entre os conceitos de inovação e invenção. Ainda que o foco do estudo seja a 

primeira, se faz importante conhecer seus significados com vistas a estabilizar o viés da 

pesquisa, principalmente para entender que o que a Finep avalia nos projetos é a inovação e a 

viabilidade da sua aplicação. Segundo Arbix (2010):  

 

“[...] a inovação se refere à primeira comercialização de uma ideia ou projeto e 
o seu local é a empresa. Em contraponto, a invenção realiza-se em qualquer 
lugar – nos laboratórios, nas universidades, nos centros de pesquisas e mesmo 
nas empresas. A partir desse paralelo esses conceitos poderão ser usados como 
sinônimos desde que a referência seja a primeira comercialização, pois uma 
invenção pode transpor para inovação por meio da sua primeira 
comercialização.” 

 

Passemos agora ao conceito de Tecnologia Assistiva. A expressão “Tecnologia 

Assistiva” veio substituir as anteriormente utilizadas “Ajudas Técnicas”, “Tecnologia de 

Assistência” e “Tecnologia de Apoio”.  

Trata-se de um termo relativamente novo, cunhado em 1988, como importante 

elemento jurídico dentro da legislação estadunidense (Public Law 100-407) e que foi revisto 

pelo Assistive Technology Act de 1998 (P.L. 105-394, S.2432). Roxanne Rice (1990), a partir 

dessa legislação, esclarece a definição: 
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“’Assistive technology device’ is defined by the bill as ‘any item, piece of 
equipment, or product system whether acquired off the shelf, modified or 
customized that is used to increase, maintain, or improve functional capabilities 
of individuals with disabilities.’ The broad definition of devices and individuals 
included under this law gives states great flexibility in the programs to be 
developed.”11 

 

 

Em Portugal, o termo utilizado é “Ajudas Técnicas” e não “Tecnologia Assistiva”, e é 

definido pelo Instituto Nacional para Reabilitação (INR) como qualquer produto produzido 

especialmente para pessoas com deficiências ou incapacidade, permanente ou temporária. 

Segundo o INR,  
 

 
“Define-se ajudas técnicas / produtos de apoio como qualquer produto (incluindo 
dispositivos, equipamento, instrumentos, tecnologia e software) especialmente 
produzido e disponível, para prevenir, compensar, monitorizar, aliviar ou neutralizar 
qualquer impedimento, limitação da actividade e restrição na participação (ISO 
9999/2007). Destinam-se a todas as pessoas com deficiências ou incapacidade, 
permanente ou temporária.” (PORTUGAL. INR. ISO 9999/2007).  

 

A pesquisa utilizou o conceito de TA elaborado pelo Comitê de Ajudas Técnicas - 

CAT12, por ser o conceito adotado pela Finep. Assim, TA é entendida como  

 
“uma área do conhecimento que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 
participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, 
visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social”13.  

 
A adoção de TA como “área de conhecimento” se desenvolveu a partir de pesquisas 

sobre o estado da arte do conceito de TA, considerando as várias terminologias utilizadas em 

diversos países e organizações como: Tecnologia Assistiva, Tecnologia de Apoio e Ajudas 

Técnicas.  

11RICE, Roxanne. Federal legislation and assistive technology. Future Reflexions, v.9, n.2, Summer, 1990. 
Disponível em: <http://nfb.org/images/nfb/publications/fr/fr9/issue2/f090207.html>. Acesso em: 4 dez. 2014.  
12 Comitê vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 
13 Essa definição difere daquela adotada nos Estados Unidos, que se refere a produtos ou serviços destinados a um 
fim, por exemplo, educação para pessoas com deficiência. ESTADOS UNIDOS. Georgia Department of Education. 
Assistive Technology Definition. Disponível em: <http://www.gpat.org/Georgia-Project-for-Assistive-
Technology/Pages/Assistive-Technology-Definition.aspx>. Acesso em: 18 fev. 2014. 
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A abordagem do CAT constatou a falta de consenso, a abrangência diferenciada e a 

inexistência de um conceito universal que instrumentalizasse o de TA como se pretendia. 

Mesmo as pesquisas feitas no Brasil sobre TA, apresentavam diferentes entendimentos e 

terminologias. Até o estabelecimento do conceito, os trabalhos e estudos na área de TA eram 

tratados pelas terminologias de “ajudas técnicas” e “tecnologia de apoio” o que gerava 

dispersão nas consultas a artigos e pesquisas acadêmicas específicas sobre o assunto. O 

estabelecimento do conceito significou um marco para consolidação dos repositórios das 

pesquisas referentes ao tema TA. 

Assim, o conceito elaborado pelo CAT14 incorporou em sua definição a 

interdisciplinaridade, englobando produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 

serviços. Embora se tenha buscado uma extensão maior na sua conceituação, o objetivo 

central é o mesmo dos demais conceitos apresentados, qual seja, promover a inserção de 

pessoas que apresentam limitações na sociedade. 

Bersch (2013), em seu artigo Introdução à Tecnologia Assistiva destaca que: 

 
“Outro ponto importante na definição terminológica é que na documentação produzida 
pelo CAT está indicado que a expressão Tecnologia Assistiva seja utilizada sempre no 
singular, por referir-se a uma área de conhecimento e não a uma coleção específicas de 
produtos. (BRASIL – SDHPR – Comitê de Ajudas Técnicas, 2009).” 

 
 

Portanto, o conceito adotado para os fins desta pesquisa afasta qualquer entendimento 

que considere a Tecnologia Assistiva como assistencialista, uma vez que, diferente do 

assistencialismo, ela busca a promoção da independência, da qualidade de vida e da inclusão 

social das pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida. Sob esse enfoque, 

o objetivo da TA é transformar a realidade social das Pessoas com Deficiência (PcD). 

 

14 Participaram da elaboração do conceito diversos especialistas e representantes governamentais que formaram o 
grupo de trabalho do Comitê de Ajudas Técnicas (CAT). BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia e Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos. (2010), Documento de Referência – Livro Azul da 4ª Conferência Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. Brasília, maio de 2010. Disponível em: 
<http://www.cgee.org.br/publicacoes/livroazul.php.>. Acesso em: 9 abr. 2014. 
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3. TECNOLOGIA ASSISTIVA – HISTÓRICO BRASILEIRO, AS AÇÕES DA FINEP E 
EXEMPLOS NO MUNDO 

 

Com o objetivo de estabelecer uma cronologia para a melhor compreensão do 

conceito e do histórico dessa área de conhecimento, conforme a terminologia adotada pelo 

CAT, na sociedade brasileira, o presente capítulo apresentará um breve histórico da temática 

no Brasil, das ações executadas na Finep no período 2005 a 2013, os instrumentos utilizados 

para concretização das ações e os editais lançados. Ao final, serão apresentadas informações 

sobre a dinâmica dessa área no Reino Unido, na Dinamarca e na Austrália.  

 
 

3.1 Histórico brasileiro  
 

A entrada da temática referente a TA na agenda das políticas públicas no Brasil é 

recente. Uma das primeiras inferências feita ao assunto de forma institucionalizada ocorreu 

quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 12, de 17 de outubro de 1978, à 

Constituição de 196715. Essa emenda tratava da temática acessibilidade, mesmo assim, de 

forma muito restrita. Referia-se apenas ao acesso aos edifícios e aos logradouros públicos. 

Somente com a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, efetiva-se o 

marco legal federal através do artigo 227, parágrafo 2º: 

 
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 
2010). 
...................................................... 
§ 2º. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios 
de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de 
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”. 

 

15 Na Constituição de 1934, o tema já era abordado, lateralmente, no art. 138, que definia como incumbência da 
União, dos Estados e dos Municípios, nos termos das leis respectivas, “assegurar amparo aos desvalidos, criando 
serviços especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar”. 
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O parágrafo 2º do artigo 227 da CF exigia lei para dispor sobre as normas gerais. Em 

2000, foram publicadas as leis federais de n º 10.048, de 8 de novembro de 2000, e n º 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000. Essas leis ampliaram a matéria em relação à previsão 

constitucional. Porém, só depois de quatro anos, foram regulamentadas pelo Decreto nº 5.296, 

de 2 de dezembro de 2004. Esse Decreto singulariza-se por estender o direito à acessibilidade 

das PcD a todos os espaços mobiliários e não somente aos prédios públicos, logradouros e 

transporte coletivo, mas também aos equipamentos urbanos, serviços de comunicação e 

informação. Nesse momento, o tema entra na agenda pública ainda que carecendo de 

aplicação efetiva do decreto regulador, pois a mesma envolve, por exemplo, investimentos 

nas instalações e construções anteriores a sua entrada em vigor e fiscalização das autoridades 

para as adaptações das antigas e das novas construções.  

A relevância da inserção das PcD na sociedade ganha reforço com o advento da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, também conhecida como Lei de Cotas, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social e traz em sua Subseção II - Da Habilitação e da 

Reabilitação Profissional, artigo 93, um preceito imperativo quando determina cotas mínimas 

de preenchimento de cargos nas empresas por beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras 

de deficiência. Há nesta lei uma preocupação com a proteção desses trabalhadores não só no 

estabelecimento dos percentuais obrigatórios de preenchimento de vagas, mas também 

quando da substituição, em virtude da dispensa, desses empregados, conforme previsto no 

parágrafo 1º do artigo referenciado.  

 
 “Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com 
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na 
seguinte proporção: 
     I - até 200 empregados.....................2%; 
    II - de 201 a 500..............................3%; 
    III - de 501 a 1.000..........................4%;  
    IV - de 1.001 em diante...................5%. 
    § 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final 
de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, 
no contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de 
substituto de condição semelhante.” 
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Segundo dados do IBGE16 (Censo 2010), 23,6% da população ocupada possui alguma 

deficiência. No levantamento do Instituto foi verificado que 40,2 % tinham contrato formal, 

ou seja, carteira de trabalho assinada. Esse percentual é de 49,3% para as pessoas que 

disseram não possuírem deficiência. Apesar das diferenças, os números referentes a PcD são 

reflexos das políticas de incentivo a contratação desse segmento da população, a exemplo da 

referida Lei de Cotas. 

Outro marco importante para o tema TA foi a promulgação pelo Brasil, por meio do 

Decreto no 6.94917, de 25 de agosto de 2009, da Convenção da Organização das Nações 

Unidas - ONU, sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Congresso 

Nacional nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, através do Decreto 

Legislativo n° 168, de 9 de julho de 2008, e equivalente a emenda constitucional18. Mais uma 

vez a força da Constituição reforçou a importância do assunto e criou imperativos legais para 

a inclusão desse segmento da população na sociedade. A Convenção em seu artigo primeiro 

diz que seu propósito é: 

 

“... promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente”. 
 

Mas, a promoção desses direitos e liberdades requer produtos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços assistivos. E esse destaque é dado ao segmento de TA na 

Convenção, no artigo 9 que trata da acessibilidade.  

 
“1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente 
e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes 
tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o 
acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, 
ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias 
da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações 
abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. 

16 Disponível em: http://www.deficienteciente.com.br/2012/07/trabalhadores-com-deficiencia-representam-236-do-
total-de-ocupados-no-brasil-diz-ibge.html. Acesso em: 14 jan. 2015. 
17 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 14 dez. 2014. 
18 O parágrafo 3 do artigo 5 da Constituição Federal do Brasil de 1988 diz: “Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 

 
33 

 

                                               

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm


 

Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e 
barreiras à acessibilidade, (...)” 

 
Antes desses movimentos o tema era tratado em suas individualidades, sem uma 

preocupação maior de trazê-lo para um contexto universal da inclusão social, independente do 

tipo de limitação que a PcD apresentasse. Seu caráter predominante era tão somente 

assistencialista. As poucas exceções quanto ao aspecto inclusivo têm destaque em duas 

instituições centenárias: o Instituto Benjamin Constant (voltado para as pessoas cegas) e o 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Ambas as instituições se constituem em 

marcos importantes para a sociedade, mas excluem outros segmentos da população também 

demandante do tipo de inclusão e independência desenvolvidas e incentivadas por elas. 

Conforme informações disponíveis em seu sítio eletrônico19, o Instituto Benjamin 

Constant possui 160 anos de existência e foi a primeira ação concreta no Brasil a garantir às 

pessoas cegas o direito à cidadania. O Instituto Benjamin Constant foi criado pelo então 

Imperador do Brasil, D. Pedro II, por meio do Decreto Imperial n.º 1.428, de 12 de setembro 

de 1854 e inaugurado no dia 17 de setembro do mesmo ano. É considerado ainda nos dias 

atuais como centro de referência, a nível nacional, para questões da deficiência visual. Possui 

uma escola que capacita profissionais da área da deficiência visual, assessora escolas e 

instituições, realiza consultas oftalmológicas à população, reabilita e produz material 

especializado impresso em Braille e publicações científicas. É uma instituição que além de 

atuar na educação e profissionalização, promove a integração das pessoas cegas na sociedade 

com o diferencial da independência. 

O Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES20 foi criado no dia 1º de janeiro 

de 1856, com a denominação de Imperial Instituto dos Surdos Mudos, a partir da iniciativa do 

francês Hernest Huet, que era surdo, e apresentou um relatório a D. Pedro II cujo teor 

revelava a intenção da fundação da primeira escola para surdos no Brasil. O governo imperial 

apoiou a iniciativa de Huet e destacou o Marquês de Abrantes para acompanhar e cuidar do 

processo de criação da primeira escola para surdos no Brasil. O INES, a exemplo do Instituto 

Benjamin Constant, é referência no Brasil na sua área de atuação. No ano seguinte a sua 

19 Instituto Benjamin Constant. Disponível em: http://www.ibc.gov.br/?itemid=89>. Acesso em: 1 out. 2014. 
20Informações disponíveis no sítio eletrônico do INES http://www.ines.gov.br/ines_portal_novo. Acesso em: 1 out. 2014. 
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criação, por meio da Lei n° 92921 de 26 de setembro de 1857, o INES é contemplado com 

uma subvenção anual, o que lhe atribui reconhecimento legal.  

Não por coincidência, mas por força de ser a capital do império, os institutos foram 

fundados na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, ambas as entidades estão vinculadas ao 

Ministério da Educação. 

Em 2011, o tema TA ganha uma pauta importante na agenda da política brasileira. Em 

6 de julho desse ano, é sancionada a Lei nº 12.435, que altera o art. 1º da Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, para incluir, entre 

os objetivos da assistência social “a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária”. E, em novembro do mesmo ano, foi lançado 

pela presidenta Dilma Rousseff o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 

Viver Sem Limite. O destaque e objetivo do Viver Sem Limite, instituído pelo Decreto nº 

7.612, de 17 de novembro de 2011, é promover a cidadania e o fortalecimento da participação 

das pessoas com deficiência na sociedade brasileira, através do incentivo e resgate de sua 

autonomia. Para o atingimento do objetivo se faz mister eliminar barreiras físicas e 

psicológicas e, assim, proporcionar o acesso e o direito ao uso dos bens e serviços disponíveis 

a qualquer brasileiro. 

A importância do tema TA, alcançada nos últimos anos, principalmente após a 

ratificação da Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Diretos das Pessoas 

com Deficiência, é um reconhecimento do governo federal de que se fazem necessárias ações, 

a exemplo das previstas no Viver sem Limite, para a parcela da população com deficiência e 

que se encontra cerceada do acesso aos bens e serviços disponíveis aos demais brasileiros. 

Somada a essa preocupação, as ações buscam atender à população mais pobre que além da 

sobrevivência tem que lutar pelo direito de inclusão na sociedade para tornar dignas suas 

vidas e as dos seus familiares. Alguns números22 sobre as ações do Viver Sem Limite 

evidenciam a sua relevância: 

 Entrega à população de 1.874 ônibus acessíveis para o transporte escolar. 

21Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-939-26-setembro-1857-557839-publicacaooriginal-
78539-pl.html. Acesso em: 11 dez. 2014. 
22 Disponível em: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/noticias/ministra-destaca-acoes-do-viver-sem-limite-no-dia-
internacional-da-pessoa-com-deficiencia. Acesso em 12 dez. 2014. 
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 Realização de 15,3 mil matrículas em cursos do Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), voltadas para a capacitação técnica 

das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. 

 A criação de cursos de Licenciatura em Letras - Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) em 20 universidades federais. 

 Inaugurados os Centros Tecnológicos Cães-Guia nos Institutos Federais de 

Camboriú (SC), e outros seis com as obras em andamento, com o objetivo de 

formar instrutores e difundir o treinamento de animais, barateando o acesso 

desses cães às pessoas cegas. 

 Foram instituídos em todo o país 117 Centros Especializados em Reabilitação - 

CER, ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o desenvolvimento de 

habilidades funcionais das pessoas com deficiência. 

 Criadas 23 oficinas de Órteses e Próteses no âmbito dos CERs. 

 Até outubro de 2014, foram entregues por meio do programa Minha Casa 

Minha Vida 11.406 unidades adaptadas. 

 Criação da linha de crédito, o Banco do Brasil Acessibilidade, com taxas de 

juros subsidiadas para acesso a produtos de tecnologia assistiva. Essa ação já 

beneficiou 25.166 pessoas e o total de crédito contratado totaliza R$ 148,5 

milhões. 

Os números expressam a realização das ações, mas ainda são pequenos para 

atendimento à demanda quando comparados com o quantitativo de PcD registrado no censo 

2010, quando, como já mencionado, 45 milhões de pessoas responderam ser portadoras de 

pelo menos uma deficiência. 

 

3.2  O histórico das ações da Finep no apoio à tecnologia assistiva 
 

A Finep, como a Agência de Inovação do Governo Federal, elenca em sua Política 

Operacional23 os setores e áreas prioritárias para sua atuação e execução da sua missão. E, 

entre eles, encontra-se como prioritária a área de conhecimento da Tecnologia Assistiva. 

23 Sítio da Finep http://download.finep.gov.br/politicaOperacional/politicaoperacionalcompleta.pdf. Acesso em:18 set.2014.  
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Como apresentado no item 3.1, é recente a inserção da TA na agenda de políticas 

pública no Brasil, assim como as ações específicas da Finep para esse segmento. Durante o 

desenvolvimento da pesquisa foi possível confirmar a ausência de registros formais em um ou 

mais documentos publicados que trouxessem, de forma sistematizada e cronológica, ainda 

que parcialmente, a trajetória e o histórico das ações de TA na Finep. O que se pode constatar 

é que esse histórico, essa memória, encontra-se dispersa nos editais lançados sobre TA 

disponíveis no sítio eletrônico da Finep, mas que isoladamente não retratam a trajetória da 

temática na Financiadora. O histórico das ações e articulações na Finep sobre a temática 

encontra-se, em verdade, na memória das pessoas que estiveram e ainda estão envolvidas com 

elas. Trata-se de um pequeno grupo de pessoas, atualmente umas cinco, mas sem um 

documento que relate a trajetória das ações24.  

Segundo as informações obtidas nas entrevistas realizadas para a presente pesquisa, 

até 2005 não se pode falar que a Finep desenvolvesse ações estruturadas e específicas para a 

temática TA. Apesar de já existirem alguns projetos sendo apoiados de forma pontual, eles 

eram contratados como sendo pertencentes à temática da Área de Tecnologia para o  

Desenvolvimento Social que é muito abrangente e envolve diversos temas, desde saúde até 

habitação. Na época não havia segregação dos projetos e, portanto, não se conhecia, 

individualmente, os que se referiam a TA.  

O movimento estruturado para as ações de TA na Finep foi iniciado em 2004, mas 

somente em 2005 foi possível lançar o primeiro edital específico para tecnologia assistiva. Para 

essa primeira Chamada Pública de TA, foram destinados R$ 4 milhões em recursos e 

contratados 25 projetos. Essa primeira ação se caracterizou pelo convencimento, liderado pelo 

então Departamento de Tecnologia Social pertencente à Área de Tecnologia para o 

Desenvolvimento Social, junto à diretoria da Finep da importância do tema.  

No ano de 2014, as ações de TA contaram com cinco vezes mais recursos do que em 

2005. O tema passou a ser visto como relevante e outras ações estruturadas do governo federal 

24 Até a produção do texto desse capítulo da pesquisa, que ocorreu entre setembro e outubro de 2014, ainda não havia nenhum 
documento formal na Finep sobre o histórico das suas ações de TA. O departamento responsável pela temática estava elaborando 
um relatório para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI com as informações coletadas por meio dos formulários 
enviados aos coordenadores dos projetos que se encontravam finalizados até junho de 2014. Reiterando que os formulários 
respondidos pelos coordenadores ampararam a presente pesquisa.  
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também surgiram como a criação, em 2006, do Comitê de Ajudas Técnicas, com a perspectiva 

de ao mesmo tempo aperfeiçoar, dar transparência e legitimidade ao desenvolvimento da 

tecnologia assistiva no Brasil. O seu objetivo era discutir as diretrizes da temática TA. Esse 

Comitê era composto por especialistas do setor e por representantes dos órgãos governamentais. 

A Finep participou do referido Comitê por conta de estar trabalhando com a temática (edital de 

2005). 

Apesar dos esforços para se estruturar as ações de TA na Finep, houve um lapso 

temporal de cinco anos entre a primeira Chamada Pública de TA em 2005 e a segunda, que só 

ocorreu em 2010. Ambas definiram como elegíveis Instituições Científicas e Tecnológicas – 

ICTs, pública ou privada sem fins lucrativos, ou fundações criadas especificamente para dar 

apoio à instituição interveniente executora. Durante as entrevistas realizadas, pode-se concluir 

que por não ser uma prioridade institucional, a temática ficou esquecida, no sentido de ações 

particulares/específicas, por cinco anos até que o governo federal retomou o tema e, assim, a 

Finep voltou a ter chamadas específicas nesta área.  

Apesar de não terem ocorrido Chamadas Públicas específicas para TA, durante esse 

intervalo de cinco anos foram lançados editais de subvenção econômica centralizados em um 

departamento criado para esse fim. Os editais de subvenção lançados nesse período envolviam 

todas as áreas operacionais da Finep e, portanto, suas diversas temáticas, inclusive TA, que 

estava inserida na área de Desenvolvimento Social. Somente a partir de 2012 os editais de 

subvenção econômica passaram a ser feitos pelas próprias áreas temáticas (departamentos), pois 

o processo em conjunto era muito complexo do ponto de vista operacional. Com o lançamento 

do Plano Viver sem Limite, em novembro de 2011, a periodicidade dos chamamentos públicos 

em TA tornou-se mais frequente. Um marco importante para a temática TA na Finep ocorreu 

em 2012 quando foi criado o Departamento de Tecnologia para a Promoção da Qualidade de 

Vida, subordinado a Área de Tecnologia para o Desenvolvimento Social, para cuidar 

especificamente dos temas relacionados a TA e esportes. Essa especialização departamental 

veio reforçar a importância do tema na instituição. 
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Entre os programas e linhas de crédito e financiamento da Finep (2012-2014), há um 

destacado para TA. Trata-se do Programa de Inovação em Tecnologia Assistiva25 cujo 

orçamento previsto até 2014 foi de R$ 150 milhões. O seu objetivo é o de financiar o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação de produtos, processos e serviços voltados para 

pessoas com deficiência, pessoas idosas e pessoas com mobilidade reduzida. Desses recursos, 

R$ 90 milhões foram destinados para as empresas brasileiras por meio das operações de crédito 

(financiamentos reembolsáveis) e R$60 milhões para operações não reembolsáveis, sendo R$ 

30 milhões para as universidades e ICTs e R$ 30 milhões para empresas brasileiras por meio da 

subvenção econômica. 

Uma análise dos projetos apoiados até 2014 para o segmento de TA com esses recursos 

será apresentada, considerando o valor total apoiado pela Finep, os valores médios dos projetos, 

a quantidade de projetos apresentados, a quantidade de projetos apoiados, e os 

produtos/serviços apoiados. 

Em 2011, houve uma Chamada voltada para as ICTs; em 2012, um edital para 

subvenção econômica cujo público é a empresa brasileira; em 2013, uma Chamada voltada para 

as ICTs. Para 2015, ainda não há definição de valores, pois as mudanças naturais, pós-eleições 

presidenciais, a exemplo das que envolvem os titulares dos ministérios, ensejam novas 

diretrizes e prioridades.  

 

3.2.1 Os instrumentos de contratação de projetos 

 

Atualmente a Finep trabalha com cinco espécies de instrumentos para a contratação 

dos projetos por ela apoiados: convênios, termos de cooperação, acordos de cooperação 

(pouco utilizado), subvenção econômica e contrato de crédito. Para o nosso propósito serão 

apresentados os instrumentos e destacados os utilizados e os respectivos arranjos para apoio 

aos projetos de TA.  

Os cinco instrumentos de contratação podem ser classificados em reembolsáveis e não 

reembolsáveis.  

25 Sítio da Finep http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=programas_tecnologia%20assistiva#condicoes.Acesso em: 
14 mar.2015. 
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São reembolsáveis os recursos financeiros disponibilizados mediante o instrumento de 

contrato que preveja em suas cláusulas a devolução do valor principal acrescido de correção. 

Esse instrumento é chamado de Operações de Crédito ou reembolsável e tem como público 

alvo as empresas.  

Os não reembolsáveis são os convênios, os termos de cooperação, os acordos de 

cooperação  e as subvenções econômicas. Esses instrumentos possuem como característica 

comum a não devolução dos recursos financeiros aportados pela Finep e destinados à 

execução do projeto. Para essas modalidades, só haverá devolução dos recursos nos casos de 

descumprimento de alguma das cláusulas do instrumento contratual que importe na devolução 

de recursos.  

As definições dos instrumentos não reembolsáveis, segundo o Manual de Convênios 

adotado pela Finep e disponível em seu sítio eletrônico26, estão dispostas no Anexo – 

Definições dos Instrumentos de Contratação não reembolsáveis. 

Até a conclusão da presente pesquisa, não havia projetos de TA no Departamento de 

Tecnologia para a Promoção da Qualidade de Vida, utilizando o instrumento reembolsálvel 

(operações de créditos). Historicamente e com base nos dados coletados (Tabela 1) para essa 

pesquisa os instrumentos mais frequentes para apoiar os projetos de TA são os convênios, 

subvenções econômicas. E, eventualmente é utilizado o instrumento convocatório da  

encomenda, que também utiliza o instrumento de contratação do convênio. 

O motivo maior para a não utilização do instrumento de operação de crédito é o 

desinteresse das médias-grandes e grandes empresas pela temática. Mas, recentemente, o 

departamento de TA da Finep iniciou um trabalho de divulgação para prospecção de 

potenciais empresas de médio e grande, porém não há ainda resultados efetivos. 

 

3.2.2 Os editais 

 

26 BRASIL. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. Manual de Convênios e Termo de Cooperação. 
Disponível em: <http://download.finep.gov.br/formulariosManuais/M-OPE-002-
10ManualdeConvenioseTCrev02.pdf)>. Acesso em: 22 jul. 2014. 
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No período de 2005 a 2013, foram lançados quatro editais para ICT e quatro para 

subvenção econômica, conforme Tabela 1, sendo que desses quatro últimos apenas os 

referentes aos anos de 2010 a 2012 foram lançados pelo departamento de TA, diferentes dos 

de 2007 e 2008 cujos editais foram centralizados na área responsável pelo lançamento dos 

editais de subvenção econômica na Finep, mas a análise dos projetos foi realizada pelo 

departamento de TA. 

 

Tabela 1 - Instrumentos e Arranjos dos Projetos de TA - Período 2005 a 2013 
 

     DS = Desenvolvimento Social 
     Fonte: Finep 
 

 

As linhas de atuação dos editais nestes períodos, conforme estabelecido nos objetivos 

dos seus editais, os quais se encontram no sítio da Finep27 foram: 

Edital 2005 (Convênio) - Foi o primeiro edital específico para TA, e que utilizou essa 

terminologia. O termo “ajudas técnicas” também aparece no edital, mas como forma de 

relacioná-lo à nova nomenclatura adotada. O objetivo geral era o de integrar o insumo 

Ciência, Tecnologia e Inovação aos esforços do Governo Federal no que diz respeito à 

inclusão social de pessoas portadoras de deficiência e de idosos, permitindo o aumento da 

autonomia e independência. As linhas temáticas versaram sobre saúde, mobilidade, 

comunicação, habilitação para o trabalho e execução de atividades básicas. As instituições 

27 BRASIL. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. Editais. Disponível em: <http:// 
http://www.finep.gov.br/editais/encerrados.asp>. Acesso em: 22 jul. 2014. 

 

ANO Instrumento  Tema  Arranjo (Elegíveis) 
2005 Convênio Específico TA ICT 
2007 Subvenção Econômica Centralizada DS Empresas Brasileiras 
2008 Subvenção Econômica Centralizada DS Empresas Brasileiras 
2010 Convênio 

Subvenção Econômica 
Específico TA 

Centralizada DS 
ICT 

Empresas Brasileiras 
2011 Convênio Específico TA  (ICTs) e Empresas Brasileiras 
2012 Subvenção Econômica Específico TA Empresas Brasileiras 
2013 Convênio Específico TA  (ICTs) e Empresas Brasileiras 
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elegíveis foram as ICTs. Os recursos para a ação foram de R$ 4 milhões, os quais foram 

totalmente contratados. 

Edital 2007 (Subvenção) - O objetivo do edital era apoiar o desenvolvimento de 

processos e produtos inovadores. Instituições elegíveis eram as empresas brasileiras de 

qualquer porte. Esse edital caracterizou-se por ter sido lançado de forma centralizada pela 

área responsável à época pelo instrumento de Subvenção Econômica na Finep. Por esse 

motivo, o edital contemplava diversos temas e a participação das diversas 

áreas/departamentos operacionais da Financiadora. A temática TA estava presente no item 

referente ao “Desenvolvimento de dispositivos e equipamentos para facilitar a execução de 

atividades da vida diária e atividades laborais de pessoas portadoras de deficiências” da área 

de Desenvolvimento Social. O valor dos recursos disponível para a área de Desenvolvimento 

Social foi de R$ 50 milhões, dos quais no mínimo 40% seriam destinados para as pequenas 

empresas. 

Edital 2008 (Subvenção) – O objetivo do edital era apoiar o desenvolvimento de 

produtos, serviços e processos inovadores. Instituições elegíveis eram as empresas brasileiras 

de qualquer porte. A exemplo do de 2007, também se caracteriza por ter sido lançado de 

forma centralizada e a temática TA também se encontrava inserida na de Desenvolvimento 

Social. Essa área possuía uma alocação inicial de recursos no valor de R$ 50 milhões. Dentro 

da Área 6, o tema TA aparecia no item “(ii) Desenvolvimento de equipamentos e dispositivos 

para facilitar a execução de atividades da vida diária e laborais de pessoas portadoras de 

deficiências”.  

Edital 2010 (Subvenção) – O objetivo do edital era o desenvolvimento de produtos, 

processos e serviços inovadores. Instituições elegíveis eram as empresas brasileiras de 

qualquer porte. Também esse edital, a exemplo dos de 2007 e 2008, foi lançado de forma 

centralizada e a temática TA também se encontrava inserida na área de Desenvolvimento 

Social. Essa área possuía recursos no valor de R$ 50 milhões para apoio a seus projetos. 

Dentro da área de Desenvolvimento Social o tema TA aparecia no item referente ao 

“Desenvolvimento de produtos e serviços inovadores que permitam a acessibilidade de 

pessoas com deficiência, dentro dos princípios do design universal.” 

 
42 

 



 

Edital 2010 (Convênio) – O objetivo do edital foi o de apoiar financeiramente 

projetos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras para inclusão social, 

melhoria da qualidade de vida e da autonomia de pessoas com deficiências, diagnóstico 

precoce, tratamento, reabilitação e prevenção de deficiências física, auditiva, visual, 

intelectual e múltipla”. Esse edital apresentou duas linhas temáticas, uma voltada para 

equipamentos, dispositivos, aplicativos, métodos de comunicação, aprendizado, 

acessibilidades e inclusão. E a outra linha para equipamentos, métodos e técnicas para teste e 

diagnóstico precoce de deficiências auditiva e visual e também para reabilitação. O valor dos 

recursos envolvidos foi de R$ 10 milhões. 

Edital 2011 (Convênio) – O objetivo do edital foi o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação de produtos assistivos voltados para pessoas com deficiência, pessoas idosas e 

pessoas com mobilidade reduzida, buscando a inclusão social, autonomia e independência, 

além de estimular a competitividade das empresas brasileiras. Esse edital contemplou o 

arranjo cooperativo entre empresas brasileiras e Instituições Científicas e Tecnológicas - 

ICTs. Nesse edital os recursos disponíveis foram de R$ 20 milhões e os projetos a serem 

apoiados deveriam estar voltados para as seguintes linhas temáticas: deficiências visuais, 

auditivas, físicas e múltiplas.  

Edital 2012 (Subvenção) – Esse edital se caracterizou pelo ineditismo do tema 

esportes paralímpicos e objetivou apoiar produtos inovadores e específicos para o treinamento 

e/ou a prática de esportes paralímpicos. Instituições elegíveis eram as empresas brasileiras de 

qualquer porte. O valor disponível dos recursos financeiros foi da ordem de R$ 20 milhões. 

As modalidades contempladas para o apoio da Finep foram: atletismo; basquetebol em 

cadeira de rodas; bocha; ciclismo; esgrima em cadeira de rodas; futebol de cinco; futebol de 

sete; goalball; halterofilismo; hipismo; judô; natação; remo; rugby em cadeira de rodas; tênis 

de mesa; tênis em cadeiras de rodas; tiro com arco; tiro esportivo; vela; e voleibol sentado. 

Edital 2013 (Convênios) - Esse edital contemplou três temas, sendo dois referentes a 

alguns dos itens das compras governamentais dos Ministérios da Saúde e da Educação e o 

terceiro que envolvia os temas de comunicação aumentativa e alternativa; sistemas de 

controle de ambiente; adequação postural; adaptações em veículos; esporte e lazer. Os 
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recursos disponíveis para esta ação foram de R$ 20 milhões. Esse edital contemplou o arranjo 

cooperativo entre Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs e empresas brasileiras. 

Todos os editais tinham como grande objetivo a inovação e a melhoria e/ou a 

nacionalização de produtos, serviços e processos, visando o atendimento ao mercado interno, 

com redução do custo de aquisição dos produtos e domínio da engenharia do produto pelas 

empresas nacionais criando independência, desenvolvimento, expertise nos centros de 

pesquisa e empresas nacionais. Esse é um dos grandes objetivos do incentivo da inovação 

pela Finep nos seus editais. 

A apresentação desse breve histórico da trajetória TA no Brasil, e, especificamente na 

Finep, fornece um panorama da importância que essa temática vem assumido nos últimos 

anos na sociedade brasileira e na agenda das políticas públicas. Trata-se de um tema que vem 

se tornando recorrente nos planos de governo e que tem a sociedade como vigoroso cobrador 

da inclusão e resgate dos direitos das pessoas com deficiência. As ações de TA e sua 

continuidade viabilizam a inserção e melhoria da qualidade de vida desse contingente da 

população quando propiciam saúde, lazer, trabalho, acessibilidade e todos os outros direitos 

inerentes a qualquer cidadão, individuo. 

 

3.3 A tecnologia assistiva na União Europeia e Austrália 
 

Nessa seção são apresentados exemplos de como vem sendo tratada a temática TA em 

dois países europeus (Dinamarca e Reino Unido - UK) e na Austrália. As experiências 

apresentadas nesses países trazem uma preocupação com a afirmação dos direitos da PcD 

tendo o acesso aos produtos de TA como incentivador da sua inserção social em todos os 

setores, além da identificação de oportunidades para o desenvolvimento da indústria dos 

produtos assistivos. Foi utilizado para os exemplos europeus um estudo publicado em 2003 

pela Deloitte & Touche sobre o acesso a TA na União Europeia – UE que envolveu oito dos 

seus países membros: Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha, Suécia e 

Reino Unido. A publicação trata de aspectos importantes sobre o assunto na UE, como a 

legislação, a regulamentação e o modus operandi da entrega e da aquisição dos dispositivos 

de TA. No exemplo da Austrália a abordagem será pelo viés da indústria e as oportunidades 
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identificadas para o segmento dos produtos assistivos. O objetivo dos exemplos apresentados 

é o de dar uma amostra de como o assunto vem sendo tratado em outros países e identificar 

similaridades e diferenças em relação ao tema quando comparado ao estágio em que o Brasil 

se encontrava em 2003, conforme apresentado nas seções 3.1 e 3.2, em relação ao exemplo 

europeu, e como atualmente o Brasil se encontra quando comparado com a Austrália. 

 

3.3.1 A tecnologia assistiva na União Europeia 

 
A União Europeia declarou o ano de 2003 como o ano europeu das pessoas com 

deficiência. Essa declaração reforçou a importância da conscientização do tema que envolve 

toda a sociedade e não tão somente o deficiente e seus familiares. O estudo encomendado 

pela European Commission, Directorate-General for Employmente and Social Affairs e 

elaborado pela Deloitte & Touche (2003) teve como objetivo realizar uma reflexão referente 

ao empoderamento das PcD na superação dos obstáculos diários enfrentados por elas e na 

busca da igualdade dos direitos e da cidadania, principalmente, no ambiente de trabalho.  

Nesse estudo a TA é conceituada como produtos, dispositivos e equipamentos 

utilizados para a manutenção, ampliação ou compensação das limitações funcionais dos seus 

usuários, além de proporcionar a habilitação para a vida diária, inclusive a formação e o 

trabalho. O estudo faz alguns destaques com relação às despesas com esse tipo de tecnologia 

que apresenta uma tendência crescente, principalmente, quando considerado o 

envelhecimento da população dos países europeus. A exemplo do que já é observado na 

Europa, o envelhecimento da população é um cenário que vem se instalando no Brasil, como 

evidenciam os números do censo do IBGE 2010, referentes a expectativa de vida do brasileiro 

que aumentou em 25,4 anos, e o número médio de filhos, que reduziu de 6,3 para 1,9 filhos, 

nos últimos 50 anos. Esse é um aspecto relevante a ser considerado quando o assunto é 

produtos e serviços assistivos, pois os idosos são componentes dessa demanda, como já 

destacado no item 1.4.  

Outro destaque é a característica diferenciada desse setor no que diz respeito a sua 

indústria, que é bastante fragmentada e trabalha com produtos especializados e customizados. 

O mercado de TA na UE já era significativo em 2003, o que contrasta com as ações da Finep 
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que só foram iniciadas de forma específica em 2005 e com o lançamento do Plano Viver Sem 

limite que ocorreu em 2011 como grande marco da institucionalização da TA na agenda das 

políticas públicas brasileira. 

Segundo o estudo, na maioria dos países da UE as empresas podem ter redução nos 

custos de seguro social ou financiamento total ou parcialmente dos custos de adaptação do 

local de trabalho para receber PcD no seu quadro de empregados. Pode-se inferir que essas 

iniciativas fazem a diferença na contratação, pois desoneram ainda que parcialmente os custos 

do empresariado e estimulam as contratações desse segmento da população. 

A exemplo do que já existe no Brasil, a maior parte dos países europeus, objeto do 

estudo da Deloitte & Touche (2003, p.13), também trazem em suas constituições seções que 

versam sobre a igualdade de tratamento das pessoas com deficiências. Existem, também, 

legislações infraconstitucionais que, especificamente, tratam do assunto. O estudo é 

primoroso em relacionar disponibilidade de produtos adequados de TA, sua acessibilidade 

(custo), qualidade, entrega e proteção legal como fundamentais para a garantia da 

participação das PcD na sociedade. Ele enfatiza que a conscientização das questões e 

problemas enfrentados diariamente por elas é certamente o caminho para se atingir a 

igualdade, porém, há ainda muito a ser feito. 

O relatório aborda, também, o mercado de TA na UE, os sistemas de entrega tanto do 

lado do consumidor, usuário do produto, como do fornecedor, as melhores práticas para a 

integração das PcD no mercado de trabalho. Porém, não há uma consolidação harmônica das 

informações em virtude das diferenças na qualidade e critérios de obtenção das informações e 

disponibilização dos dados existentes, quando existentes, nos países objeto do relatório. Há 

também uma avaliação de como as legislações nacionais e as práticas influenciam uma maior 

integração da extensão dos benefícios a todo o mercado da UE. A existência do selo CE em 

um produto assistivo confere um maior alcance entre os países pertencentes à União 

Europeia, mas ainda não é o único fator de reconhecimento da integração dos mercados de 

TA dos países da UE, tendo em vistas as particularidades das legislações locais. A 

harmonização das legislações propiciaria a adoção de indicadores para avaliação do setor na 

UE de forma global e contribuiria para execução de ações mais integradas para atender ao 
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mercado produtor e consumidor de TA, e não significaria perda da soberania dos países, uma 

vez que a questão dos direitos humanos tem caráter universal.  

 

3.3.1.1 A tecnologia assistiva na Dinamarca 

 
A Dinamarca, em sua Constituição de 5 de julho de 1953, já previa garantias de 

trabalho e de assistências para as pessoas que não são capazes de se sustentar sozinhas. Sua 

legislação possui uma estrutura setorial e, por essa razão, os direitos das PcD estão incluídos 

na legislação sem diferenciação das pessoas que não possuem deficiência, ou seja, os direitos 

a educação de toda a sociedade, incluído as PcD, estão na legislação referente à educação, por 

exemplo. Não há uma lei especial. 

Não existem leis antidiscriminação na Dinamarca, a exemplo de uma legislação de 

cotas. Segundo a visão predominante no país, a aprovação de uma lei com esse teor 

contribuiria para segregar as pessoas com deficiência e promover a desigualdade de 

oportunidades e participação. Os princípios da igualdade de oportunidades é uma referência 

na política para PcD adotada pela Dinamarca. As PcD gozam dos mesmos benefícios 

disponibilizados pela seguridade social para os demais cidadãos.  

A Dinamarca possui seu setor público descentralizado e dividido entre os condados, 

que são as autoridades regionais, e os distritos, que são as locais. Estas são as autoridades 

mais próximas ao cidadão.  

No que se refere a TA estão sob responsabilidade dos distritos os dispositivos de TA 

denominados de assistência real que incluem: 

 os particularmente pessoais, ex.: prótese; 
 os pessoais, ex.: aparelhos auditivos; 
 os técnicos, ex.: cadeiras de rodas. 

 
Esses dispositivos são fornecidos gratuitamente. Os distritos e os condados podem 

estabelecer um fornecedor para um determinado produto, porém haverá sempre a participação 

e o envolvimento de representantes dos usuários para a definição das especificações e das 

exigências a serem cumpridas pelo fornecedor, o que resulta em atendimento às necessidades 

reais do consumidor final, as PcD. Porém, para os dispositivos particularmente pessoais, o 
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usuário pode escolher outro fornecedor. Nesse caso as despesas serão pagas até o montante 

assegurado para o fornecedor escolhido pelo distrito ou condado. 

Além da legislação, o relatório elaborado pela Delloite & Touche traz a TA no 

ambiente de trabalho. A ênfase dada à relação PcD, ambiente de trabalho e tecnologia 

assistiva na Dinamarca é que o emprego não deve ser visto apenas como uma forma de 

ganhar o sustento, mas como forma de pertencimento à sociedade em que se vive, como 

forma de inclusão.  

Na Dinamarca é utilizado o princípio da compensação que viabiliza a inserção das 

PcD no mercado de trabalho com a disponibilização de dispositivos para reduzir ou 

compensar as deficiências na preparação e/ou na execução das tarefas laborais, a exemplo de 

elevadores e computadores diferenciados. O fornecimento desses dispositivos é negociado 

diretamente entre a pessoa interessada e o estado e ocorre de forma célere. Outro apoio 

fornecido pelo estado é a reabilitação para o trabalho ou mudanças no local de trabalho, mas 

nesses casos o sistema é considerado mais burocrático, conforme informado no relatório.  

Outro ponto abordado no relatório da Delloite & Touche refere-se ao mercado de TA. 

A classificação dos produtos de TA pela Dinamarca utiliza a ISO9999. Existe um banco de 

dados disponível no sítio do Danish Centre for Technical Aids for Rehabilitation and 

Education, onde há uma distinção entre o que é produto de tecnologia assistiva e o que é 

dispositivo médico. 

Não há registro na Dinamarca das pessoas com deficiência. A procura pelos produtos 

de TA é feita pelos próprios usuários que se envolvem, também, no processo de entrega, pois 

eles podem escolher qual será o fornecedor. Em dez anos (1987 a 1997) os recursos públicos 

aplicados em dispositivos de ajuda experimentaram um aumento de 33% ou uma média anual 

de 2,9%. Alguns dos motivos para o aumento das despesas sinalizados no relatório são: o 

estimulo à independência levando as pessoas a permanecerem em suas casas e para isso são 

disponibilizados produtos necessários; novas tecnologias e aprimoramento das existentes; 

estimulo ao emprego, o que requer auxílios e adaptações técnicas e assistências; e o próprio 

envelhecimento da população. 

Porém, conforme registrado no relatório elaborado pela Nordic Cooperation on 

Disability (NSH) e pelo Nordic Development Centre for Rehabilitation Technology (NUH) 
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“Provision of Assistive Technology in the Nordic Countries 2007” (p. 28), essa taxa de 

crescimento sofreu uma redução em relação ao período (1994-2003), passando a apresentar 

uma média anual de menos de 1%.  

Esse exemplo traduz a importância e o respeito ao direito de igualdade dispensados às 

PcD quando elas participam diretamente das aquisições de produtos assistivos que melhor 

atendam as suas necessidades e das negociações com o empregador para assumir um posto de 

trabalho que esteja adequado às suas limitações. Esse envolvimento reflete a necessidade 

imperiosa de conhecer esse usuário cidadão para que as ações e práticas desenvolvidas pelo 

governo e sociedade atendam às reais necessidades por eles demandadas. 

 

3.3.1.2 A tecnologia assistiva no Reino Unido  

 
A saúde e a assistência social são prestadas no Reino Unido por autoridades distintas. 

No que se refere aos cuidados e assistência às pessoas com deficiência existem diferenças nas 

legislações e nos arranjos institucionais da Inglaterra, Escócia e País de Gales. Na Inglaterra a 

assistência às PcD é feita por diversos órgãos/departamentos como saúde, educação, 

transporte e trabalho. Esse último, o Departamento de Trabalho e Pensões (DWP) é 

responsável por um fundo que financia o Independent Living Fund (Viver Independente) que 

tem como objetivo dar suporte financeiro e técnico para que as pessoas com deficiência 

vivam com independência em suas próprias casas e não em residências cuidadoras. O DWP é 

também o responsável pela legislação referente aos direitos civis das PcD. 

As leis antidiscriminação no Reino Unido, segundo o relatório, vêm progressivamente 

trazendo para as PcD direitos de acesso a bens e serviços, a exemplo do disposto na Disability 

Discrimination Act 1995 (DDA). A discriminação contra alunos com deficiência em relação 

aos outros alunos é tratada como ilegal e os órgãos responsáveis são obrigados por lei a 

oferecer adaptações que eliminem ou reduzam o desfavorecimento dos alunos com 

deficiência. 

Em abril de 2000 foi criado, por lei, The Disability Rights Commission (DRC), que é 

um órgão independente cujo objetivo é eliminar a discriminação sofrida pelas pessoas com 
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deficiência e promover a igualdade de oportunidades, além de realizar as revisões necessárias 

aos atos contra a discriminação das PcD. 

No que se refere ao mercado de trabalho para as pessoas com deficiência existe no UK 

o The New Deal for Disabled People (NDDP) que tem como um dos seus objetivos encontrar 

e manter empregos remunerados condizentes com as deficiências. É uma espécie de corretora 

social e não há obrigatoriedade de participação da PcD. Já o acesso ao trabalho, à contratação 

propriamente dita, é competência de outro órgão, o Access to Work Programme (AtW) que 

fornece assistência financeira para viabilizar a contratação como por exemplo a 

disponibilização de um leitor para pessoas cegas, a adaptação de veículos quando há 

impossibilidade de utilização de transporte público, além de fornecimento de equipamentos 

especiais ou adaptação aos já existentes. As deficiências mais complexas também são tratadas 

na inserção do mercado de trabalho, e existe um programa específico para cuidar do assunto. 

Essa especialização e diversidade dos órgãos governamentais envolvidos exemplificam e 

caracterizam a estruturação do trato do tema pelo Reino Unido.  

The Disability Living Foundation (DLF) é um órgão responsável por gerenciar o 

banco de dados dos produtos de TA. Trata-se de um banco de dados abrangente. Os produtos 

podem ser disponibilizados em todo o Reino Unido por intermédio de um fornecedor. O 

banco de dados é usado como um índice, uma referência para identificação dos produtos de 

interesse. 

Diferente da Dinamarca, que possui documentação limitada referente às PCD em 

virtude de não registrá-las, o Reino Unido tem várias organizações que fornecem informações 

e estatísticas sobre sua população deficiente. Mas, apesar das diversas fontes existentes, há 

limitação para sua agregação, em virtude dos diversos enfoques dado por cada uma delas. 

Do lado da oferta dos produtos, o mercado de TA no Reino Unido é considerado 

pouco desenvolvido, e os gastos com pesquisa são reduzidos, o que reflete em pouca 

inovação. A estratégia adotada pelo Serviço Nacional de Saúde é a redução dos custos, o que 

leva a baixa rentabilidade e pouca atratividade do setor, principalmente, quando se considera 

os altos custos laborais. As escolhas dos produtos pela PcD são quase inexistentes, pois são 

fornecidos essencialmente produtos básicos. Infere-se, portanto, que não há uma 
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participação efetiva das pessoas portadores de deficiência como ocorre na Dinamarca, o que 

dificulta conhecer as suas reais necessidades.  

A pulverizada estrutura de atendimento às PcD apresenta tendências para que haja 

geração de duplicidades dos serviços prestados, o que concorre para a elevação dos custos da 

manutenção do sistema e contribui para o não conhecimento das reais demandas do mercado 

consumidor de TA. Logo, esses são fatores que propiciam a redução dos gastos do governo 

em pesquisa e desenvolvimento para a inovação de produtos em TA.  

 

3.3.2 A tecnologia assistiva na Austrália 

 

A partir de um estudo realizado pela Universidade de Adelaide, Assisting transition: 

Assistive technologies opportunities and industrial transformation in South Australia, 

publicado em 2014, será apresentado como a Austrália, diante de uma crise no setor 

automotivo, utilizou os recursos já disponíveis para diversificar a produção de outras 

indústrias, em especial a voltada para produtos assistivos. 

Tecnologia assistiva é definida neste estudo como:  

 
“... dispositivos, softwares e sistemas inteligentes que permitam aos indivíduos 
executar tarefas, caso contrário não seriam capazes de, por causa da idade ou 
deficiência ou tecnologias que aumentam a facilidade e a segurança com que as 
tarefas podem ser executadas” (Assisting transition: Assistive technologies 
opportunities and industrial transformation in South Austrália p.8). 
 

Segundo o estudo, em 2009, 2 milhões de australianos utilizavam algum tipo de 

equipamento em virtude de incapacidade. Soma-se a esse número a ampliação da expectativa 

de vida dessa população, estimando-se que até 2050 o número de pessoas entre 65 e 85 anos 

terá dobrado e o de pessoas acima de 85 anos, quadriplicado. Esses números expressam uma 

demanda crescente e que deve ser considerada pelas autoridades governamentais. 

A crise em uma indústria tão sofisticada como a automotiva é certamente uma questão 

importante para a economia de qualquer país, pois significa perder conhecimento para outros 

países por não ser capaz de retê-lo. Há um esvaziamento das capacidades humanas e técnicas 
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e uma vez perdidas, dificilmente serão recuperadas. Diante de uma crise é preciso vislumbrar 

oportunidades e foi o que foi feito na Austrália.  

Com o objetivo de minimizar as perdas geradas pela crise na indústria automobilística 

e promover a transferência do capital humano e físico para as indústrias em expansão, a 

exemplo das do segmento de TA, foi implementada uma política pública para promover o 

emprego e minimizar os custos sociais da transição. Essa é uma ação que vislumbrou a 

possibilidade de migração de recursos de uma indústria forte e antes consolidada, mas que 

declinou e oportunizou, a partir dos seus recursos de capital e humanos disponíveis, a 

expansão de outra que apresenta taxas crescentes na sua demanda e precisa de aplicação de 

conhecimento para atender seu mercado. 

O objetivo do estudo da Universidade de Adelaide é o de identificar as potencialidades 

do mercado de TA dentro e fora da Austrália, a partir dos vários atores envolvidos (governo, 

empresariado, centros de inovação, mercado entre outros) mapeando as oportunidades, os 

pontos críticos para que as empresas e os recursos da indústria automobilística, que se 

encontra em colapso, sejam transferidos para o mercado crescente dos produtos assistivos a 

partir de perspectivas reais do mercado consumidor de TA. Trata-se de um enfoque que, 

valorizando o capital humano e intelectual existente, redireciona-o para um segmento onde a 

capacidade de inovação – essencial na indústria automobilística – pode ser aproveitada e 

fomentada, criando condições para que a Austrália assuma posição de liderança no mercado 

internacional de tecnologia assistiva. 

A título de comparação, o Brasil nos dias atuais não dispõe de políticas fortemente 

engajadas, voltadas para produção industrial do segmento de produtos TA. Porém, a 

população brasileira já apresenta níveis de envelhecimento que justificam um promissor 

mercado de produtos assistivos. Podemos aprender com os exemplos (Austrália) e evitar 

crises, mas também podemos pensar nesse segmento da população, PcD e idosos, e nos 

antecipar desenvolvendo uma indústria de produtos de TA a partir de necessidades e 

potencialidades reais do seu mercado. 
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4. METODOLOGIA 
 

Este capítulo apresenta como a pesquisa foi desenvolvida, o tipo de metodologia 

adotada, a realização dos levantamentos dos dados, das informações, das entrevistas e o 

tratamento efetuado, além de apontar os atores envolvidos e as dificuldades enfrentadas. 

 

4.1 Tipos de pesquisa 
 

Para atender ao fim da pesquisa, qual seja desenvolver uma teoria a partir dos dados 

representativos da realidade pesquisada, mas isenta de interferências preconcebidas, o 

presente estudo utilizou como metodologia a Grounded Theory, ou Teoria Fundamentada em 

Dados. A Grounded Theory é uma teoria substantiva, ou seja, é específica da realidade que se 

quer estudar, não tem como objetivo a generalização. É uma metodologia que colabora para 

gerar novas teorias e a reformular as já estabelecidas (Vergara, 2012). 

Outro aspecto importante desta metodologia é que a análise dos dados consiste em 

uma fase central, uma vez que é a partir dela que emerge a teoria, cabendo ao pesquisador, a 

partir da sua análise, elaborar os questionamentos sobre os possíveis significados e realizar as 

comparações. A fundamentação surge dos dados levantados, do mundo real e não das teorias 

ou referências existentes e pré-concebidas.  

A aplicação da metodologia de Grounded Theory pressupõe a não consideração das 

teorias existentes sobre o assunto, assim, “o método da Grounded Theory se propõe a 

fundamentar seus resultados nos dados e não na literatura existente” (Bandeira-de-Mello e 

Cunha, p.2). 

Assim, sua utilização permitiu apresentar o cenário e perspectivas da realidade 

estudada, qual seja a verificação da efetividade ou não da introdução de inovações (produtos 

e/ou serviços) no mercado consumidor de TA, a partir dos projetos apoiados pela Finep. A 

Grounded Theory foi adotada para a pesquisa por ser uma metodologia que trabalha sem 

preconceitos, e baseada na análise sistemática dos dados. Toda a construção dos conceitos 

ocorre a partir da realização da pesquisa com a identificação das categorias que capturam o 
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que está acontecendo na realidade estudada a partir dos dados coletados. Não há uma postura 

estática, os conceitos podem ser reformulados ou mesmo abandonados. É uma metodologia 

dinâmica como é o mundo real. (David e Sutton, 2004, p.79-80) 

 

4.2 Aplicação da Grounded Theory 
 

A utilização da metodologia da Grounded Theory na presente pesquisa considerou o 

roteiro a seguir, proposto por Vergara (2012), mas com alguns ajustes que se fizeram 

necessários para o melhor desenvolvimento do trabalho: 

1- Definem-se o tema e o problema. 

2- Revisa-se a literatura e os conceitos. 

3- Seleciona-se a instituição objeto de estudo (Finep). 

4- Selecionam-se os sujeitos para a realização das entrevistas 

(superintendente, gerente e quatro analistas da área de TA). 

5- Realizam-se as entrevistas e seus respectivos registros. 

6- Coletam-se os dados. 

7- Identificam-se os conceitos emergentes dos dados. Agrupam-se 

conceitos similares em categorias. 

8- Identificam-se as relações entre as categorias. 

9- Identifica-se a categoria central. 

10- Resgata-se o problema da investigação. 

11- Procede-se à validação da teoria por meio, por exemplo, da checagem 

com os entrevistados. 

12- Formula-se uma conclusão. 

13- Elabora-se o relatório de pesquisa. 

Como já esperado na realização de uma pesquisa, a existência de dificuldades e 

limitações para sua execução se fazem presentes com maior ou menor intensidade. A 

principal limitação quanto à metodologia adotada se refere ao cumprimento rigoroso do 

roteiro pré-estabelecido. Foram necessários alguns ajustes em virtude da realidade estudada 
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para que a pesquisa se desenvolvesse a contento. A teoria criada não foi comparada a 

nenhuma existente.  

São limitações da metodologia Grounded Theory: 

  Risco de o pesquisador deixar-se contaminar pelas teorias existentes e forçá-

las aos dados (forcing). 

 A transitoriedade presente nas teorias, pois elas estão relacionadas a um dado 

momento histórico, portanto sujeitas às refutações e rejeições. 

 

Definidos o tema, o problema, a instituição, o objeto da pesquisa, feita a revisão de 

literatura e de conceitos e selecionados os atores, o passo seguinte foi a realização da coleta 

de dados. 

 

4.3  Coleta de dados  
 

A pesquisa se desenvolveu a partir dos dados e informações coletados na Finep, 

referentes aos projetos de TA por ela apoiados, no período 2005 a 2013. A coleta de dados 

envolveu (i) a análise dos editais das chamadas e seleções públicas dos últimos oito anos, 

cujos temas tratam especificamente de TA; (ii) a avaliação do conteúdo do formulário 

respondido pelos coordenadores dos projetos28 encerrados até 30/06/2014, e (iii) a realização 

de entrevistas com os funcionários que atuam ou atuaram no departamento responsável pelos 

projetos de TA da Finep. 

Os dados e as informações foram obtidos mediante solicitação formal ou 

disponibilização no sítio eletrônico da Finep.  

As principais dificuldades enfrentadas durante a coleta de dados e informações foram: 

 Apesar da receptividade na participação das entrevistas, a compatibilização das 

agendas dos entrevistados demandou tempo superior ao previsto no 

cronograma inicialmente proposto. 

 Ausência da disponibilidade de dados estruturados e séries históricas. 

28 Coordenador do projeto é a pessoa responsável pela execução técnica do mesmo, sendo uma das suas atribuições o 
envio dos relatórios técnicos parciais e final à Finep, conforme periodicidade estabelecida no termo de convênio ou 
contrato de subvenção. 
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  Necessidade de quatro reiterações para a obtenção de um número de 

formulários preenchidos pelos coordenadores de projetos que viabilizasse a 

análise dos projetos do período 2005 a 2008 já encerrados. Isso implicou em 

maior tempo para conclusão da fase de levantamento de dados e informações. 

 

4.3.1 Os editais  

 

Para a pesquisa foram identificados todos os editais, no total de oito, lançados pela 

Finep a partir de 2005, ano da primeira ação específica de TA na financiadora, até 2013. Os 

editais foram obtidos no sítio eletrônico da Finep. Alguns dos editais, além do tema TA, 

contemplavam os outros setores apoiados pela Finep. Os conteúdos dos editais foram 

analisados e destacadas as informações referentes aos recursos envolvidos, às demandas de 

projetos recebidos de cada um dos editais da Finep, o quantitativo e valor das contratações 

dos projetos, além da existência de particularidades existentes em alguns deles. Importante 

destacar que, apesar da análise referente à efetividade dos projetos no mercado consumidor de 

TA estar restrita aos editais de 2005 a 2008, uma vez que os projetos encerrados até 30 de 

junho de 2014 encontram-se inseridos nestes três editais, foi verificada a totalidade dos 

editais lançados para TA. 

 

4.3.2 As entrevistas 

 

O roteiro das entrevistas (Apêndice 1) foi elaborado e aplicado em paralelo à coleta 

dos demais dados. O roteiro foi organizado em três partes: 1º Dados pessoais; 2º Dados 

profissionais; e 3º Perguntas. Conforme acordado com os entrevistados nas transcrições das 

entrevistas (Apêndice 2), foram atribuídos números a eles com o objetivo de preservar o 

sigilo das suas identidades. 

 Após a realização das entrevistas as mesmas foram transcritas (Apêndice 2) e 

consolidadas as informações para mapeamento das conclusões. Para melhor entendimento da 
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consolidação das entrevistas realizadas, os resultados serão apresentados considerando 

primeiro os pontos de consenso entre os entrevistados que irão gerar as categorias e em uma 

segunda etapa os pontos de divergência identificados entre eles, com o intuito de conhecer 

todas as respostas.  

 

4.3.2.1 A seleção dos sujeitos  

 

Os entrevistados foram escolhidos não pelo método probabilístico, mas por suas 

atuações e experiências profissionais na área de tecnologia assistiva na Finep. Esse foi o 

principal critério para a escolha desses atores. Foram entrevistados seis funcionários da Finep. 

Desse total apenas um não estava lotado no departamento responsável pelo segmento de TA, 

mas como havia trabalhado anteriormente no período de 2005 a 2013 foi incluído para 

compor o grupo. O departamento responsável pelas ações de TA na Finep é composto por um 

superintendente, um gerente e por seis analistas, incluindo a responsável por esta pesquisa. 

Desses seis analistas dois encontravam-se, à época da realização das entrevistas, de licença e 

um deles estava lotado no departamento há apenas seis meses e, durante esse período, não 

trabalhou diretamente com projetos de TA. Por essas razões, esses dois funcionários não 

puderam participar das entrevistas. Apesar de o número aparentar uma amostra diminuta, 

trata-se em verdade da quase totalidade do universo, pois apenas um dos funcionários com 

conhecimento e atuação nas ações de TA não foi entrevistado. Portanto, o tamanho da 

amostra não importou em qualquer prejuízo ao desenvolvimento da pesquisa. 

Os entrevistados exercem cargos de superintendente, gerente e analistas. A 

diversidade de cargos, de tempo de experiência e de práticas sobre o assunto permitiu que 

fossem entrevistadas pessoas que pudessem contribuir com seus conhecimentos para 

obtenção de informações que traduzissem com fidedignidade as ações apoiadas pela Finep 

para o segmento de TA durante o período 2005 a 2013 e, assim, agregassem informações 

relevantes para a pesquisa. 
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4.3.2.2 A realização das entrevistas  

 

As entrevistas ocorreram entre o final de maio e o início de agosto de 2014. O roteiro 

com as perguntas e as transcrições das mesmas encontram-se, respectivamente, nos 

Apêndices 1 e 2.  

As perguntas foram elaboradas com o objetivo de realizar uma melhor comparação e 

avaliação das respostas dos entrevistados e, também, obter informações sobre a importância 

do conhecimento da efetividade das ações de TA no mercado consumidor. Apesar de algumas 

das perguntas não tratarem diretamente do problema pesquisado, elas conduziram a 

esclarecimentos e a informações imprescindíveis para o entendimento e as correlações 

necessárias à rede de significados do problema estudado. 

Outra contribuição das entrevistas foi permitir conhecer um pouco do histórico das 

ações em TA realizadas na Finep ao longo do período de 2005 a 2013 e que não se encontram 

registradas ou documentadas. Assim, as entrevistas possibilitaram o resgate de forma 

sistematizada do histórico das principais ações desenvolvidas e fatos ocorridos ao longo do 

período 2005-2013, ainda que não na sua plenitude, pois os anos reduzem a importância de 

alguns fatos em favor de outros mais recentes. Assim, a pesquisa também apresenta um pouco 

do histórico das ações de Tecnologia Assistiva na Finep, seu início, as dificuldades e os 

sucessos para incorporação do tema, as ações da Finep e as ações recentes adotadas sobre a 

temática. 

 

4.3.3 O formulário  

 

Diante da ausência de informações e dados sistematizados sobre a efetividade dos 

resultados dos projetos apoiados em TA pela Finep no mercado consumidor e, portanto, da 

impossibilidade de analisar esses resultados, foi adotada uma nova perspectiva para o estudo, 

um novo caminho. A partir de uma iniciativa, isolada, iniciada no Departamento de 

Tecnologia para a Promoção da Qualidade de Vida, em dezembro de 2013, para verificar os 

resultados dos projetos após o encerramento do prazo de execução junto à Finep, foi possível 
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obter os primeiros dados e informações sobre os resultados dos projetos de TA. Os dados 

utilizados na presente pesquisa foram extraídos de um formulário elaborado pelo 

departamento de TA da Finep, pois formatar e aplicar um formulário exclusivamente para a 

pesquisa exigiria tempo e implicaria em comprometimento da realização da pesquisa em 

termos do prazo para sua conclusão. Por essa razão, foi utilizado esse formulário. As 

informações contidas no formulário e utilizadas para o presente estudo gozam de sigilo 

quanto aos nomes das empresas e das instituições envolvidas, bem como dos títulos dos 

projetos, por não possuir a autorização dos envolvidos. 

Os formulários utilizados nesta pesquisa são oriundos de uma ação recente do 

departamento de TA da Finep para verificar os resultados dos projetos após a finalização do 

prazo de execução. Essa ação representa uma primeira tentativa de avaliar a efetividade 

alcançada por eles. Fizeram parte desta ação os projetos encerrados até 30/06/2014. Esse 

formulário específico foi enviado pela Finep entre os meses de fevereiro e agosto de 2014.  

Importante registrar, que quando da submissão do projeto da presente pesquisa, em 

julho de 2013, não havia qualquer movimento na Finep, nem no departamento responsável 

pelas ações de Tecnologia Assistiva, pelo menos estruturado, para se conhecer os resultados 

dos projetos de TA no mercado consumidor, ou seja, qual a efetividade das ações voltadas 

para o Segmento de Tecnologia Assistiva promovidas pela Finep.  

O tema da pesquisa resulta de uma preocupação pessoal, que se manifestou em maio 

de 2012, quando passamos a desempenhar funções de analista no departamento da Finep 

responsável pela temática e, se consolidou em 2013, ao iniciarmos o Mestrado Profissional 

em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. As entrevistas realizadas mostraram 

que não havia na Finep, até o início da pesquisa (projeto), essa abordagem voltada para os 

resultados efetivos no mercado consumidor. Existiram duas ou três tentativas no passado, em 

outros departamentos, que ocorreram de forma isolada, e que não evoluíram e não geraram 

outros movimentos.  

Assim, foi apenas em dezembro de 2013 que, efetivamente, iniciou-se pelo 

departamento de TA o trabalho de levantamento das informações junto aos coordenadores 

dos projetos para conhecer os resultados dos projetos finalizados. Esse trabalho tem como 

pretensão o recebimento, tabulação e análise das informações apresentadas no formulário e, 
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posteriormente, a promoção de um seminário com as instituições envolvidas para troca de 

conhecimentos e compartilhamento das dificuldades e dos sucessos na execução dos seus 

projetos. Porém, até a segunda quinzena de janeiro de 2015 a análise não havia sido 

concluída, mas encontra-se em andamento. Alguns dos motivos para a não conclusão da ação 

foram o número reduzido de analistas, seis, no total, sendo que dois estavam de licença, e as 

diversas atividades rotineiras que demandam muito do tempo dos mesmos. O trabalho para a 

verificação da efetividade requer muito do tempo e compromete a rotina diária do 

departamento.  

O formulário, que foi especialmente desenvolvido pelo departamento de TA para a 

coleta das informações, foi enviado aos coordenadores dos projetos finalizados por meio de e-

mail. No total foram enviados 47 formulários e apenas 30 responderam à demanda da Finep.  

Importante deixar registrado que o formulário elaborado pela Finep contemplou várias 

perguntas que versavam desde o título do projeto ao relacionamento com a Finep durante a 

execução do projeto, mas, para o fim da pesquisa, foram consideradas apenas aquelas que, 

direta ou indiretamente, contribuíssem para a verificação da efetividade dos projetos no 

mercado consumidor. Ao selecionar as informações e dados para o desenvolvimento da 

pesquisa, os mesmos ainda não estavam devidamente tratados. Por essa razão, foram 

utilizados os dados ainda brutos sem qualquer tratamento pela Finep. A partir dos formulários 

recebidos, foi feita a leitura de todos e extraídas as informações às perguntas que direta ou 

indiretamente contribuíssem para aferir os impactos dos projetos de inovação no mercado de 

TA. Os tópicos abrangidos pelos formulários foram: 

  Impacto no mercado de tecnologia assistiva - que é o cerne da análise dos 

formulários para a pesquisa. 

 Classificação do projeto, considerando a estabelecida na Portaria Interministerial 

n° 362 de 24 de outubro de 2012. 

 Pedido de registro de propriedade intelectual. 

 Parcerias estabelecidas com as ICTs, empresas e associações. 

 Captação de recursos externos para o projeto.  

 O perfil das empresas do segmento. 
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Como em todo trabalho de pesquisa, o levantamento feito pela Finep também 

apresentou dificuldades para a obtenção das informações. As principais dificuldades 

encontradas durante o levantamento foram: e-mails desatualizados; o responsável pelo projeto 

(coordenador) havia se desligado da instituição/empresa, ou encontrava-se no exterior, ou 

estava doente e impossibilitado de colaborar; a empresa foi comprada; a empresa fechou. 

Aliadas a essas dificuldades somam-se as várias reiterações feitas pelo departamento de TA 

para o recebimento das informações solicitadas. Foram necessárias, ao todo, quatro 

reiterações para o recebimento dos formulários preenchidos e, mesmo assim, apenas 64% 

responderam, em virtude dos motivos acima elencados.  
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5. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Neste capitulo serão apresentados os principais resultados das análises dos editais, 

entrevistas e dos formulários respondidos pelos coordenadores dos projetos. 

 

5.1 Análise dos editais  
 

Com o objetivo de apresentar o cenário dos Editais das Chamadas Públicas 

contemplando os instrumentos de convênio e de subvenção econômica com a temática 

específica de TA, lançados pela Finep no período de 2005 a 2013, são apresentados nas Tabelas 

2 e 3 os números referentes às quantidades e aos valores das demandas recebidas e as 

respectivas contratações dos projetos nesse período. Com relação à utilização do instrumento de 

convênio, a primeira chamada em 2005 apresentou uma demanda quantitativa superior às 

precedentes. Esse número se explica, conforme pode ser confirmado nas entrevistas, pelo 

ineditismo do tema, pelo pouco conhecimento ou mesmo desconhecimento do mesmo por 

muitas das instituições e pesquisadores que encaminharam projetos não aderentes à temática e 

por ter sido um edital mais abrangente que englobou cinco linhas temáticas: saúde, mobilidade, 

comunicação, habilitação para o trabalho e execução de atividades básicas. Essa chamada goza 

do pioneirismo do seu caráter exploratório, pois permitiu o primeiro movimento da Finep para 

identificar e conhecer as potencialidades do mercado de TA, as linhas de pesquisas que se 

encontravam em desenvolvimento a época e também estimular novas frentes de pesquisas. A 

partir dela foi possível criar um referencial, ainda que inicial, quanto ao público potencial 

(pesquisas em desenvolvimento e mercado consumidor) para os editais subsequentes. Todos os 

R$ 4 milhões de recursos financeiros disponibilizados para a chamada pública foram 

contratados, diversamente do que ocorreu com os editais seguintes (2010 com recursos 

previstos no valor de R$ 10 milhões, 2011 e 2013 com R$ 20 milhões cada) para os quais houve 

sobra de recursos.  

A média de contratação por Chamada é de 12% do quantitativo de projetos recebidos. É 

uma média que reflete os problemas quanto à qualidade dos projetos apresentados, 
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principalmente no que se refere ao não atendimento às formalidades, ao enquadramento 

temático previstos no edital, à clareza da metodologia apresentada sobre o que se pretende fazer 

e o como será feito para que objeto do projeto seja alcançado. Enfim, traduz ainda a imaturidade 

do segmento, conforme reportado nas entrevistas. 

 Os valores médios dos projetos também se alteraram desde a primeira chamada em 

2005 que foi de R$ 160 mil e na última de 2013, alcançou a média de R$ 1,36 milhão. Esse 

aumento de 8,5 vezes representa mudanças no perfil dos projetos. A primeira Chamada 

contemplou projetos mais simples, como adaptadores de escova dental, mas nem por isso menos 

importantes. Os atuais são projetos com maior conteúdo tecnológico e agregação de 

conhecimento, a exemplo de leitores brailles e cadeiras de rodas com comandos avançados, 

capazes de proporcionar maior conforto, qualidade, funcionalidade e independência a seus 

usuários.  

 

Tabela 2 - Convênios em TA - Demanda Recebida e Contratada 2005 a 2013 

  Fonte: Finep 
(*) Essa Chamada apresentou uma diferenciação em relação às outras, pois antes de enviar a proposta do projeto houve o 
envio de Carta de Manifestação de Interesse pelas empresas no quantitativo de 182 cartas, mas apenas 56 foram habilitadas e 
destas apenas 31 projetos seguiram para a fase de análise da Finep, por esse motivo foi considerada como a demanda recebida 
de projetos. 
 

Para uma melhor análise dos números, o Gráfico 1 ilustra a demanda recebida e a 

contratada pelos convênios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento 
Convênio 

Demanda Recebida de Projetos 
(Qtd. e Valor em R$) 

Projetos Contratados 
(Qtd. e Valor em R$) 

% Projetos 
Contratados 

Chamada TA 09/2005 191 projetos R$ 50,2 milhões 25 projetos R$ 4,0 milhões 13 

Chamada TA 01/2010  96 projetos R$ 105,4 milhões 11 projetos R$ 9,2 milhões 11 

Chamada TA 01/2011  31 projetos R$ 46,5 milhões (*) 08 projetos R$12,3 milhões 26 

Chamada TA 01/2013  40 projetos R$ 70,1 milhões 05 projetos R$ 6,8 milhões 13 
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Gráfico 1 - Demanda Recebida X Contratação – Convênios 

 

 
                                Fonte: Finep 

 

Com relação às subvenções econômicas, a análise dos valores médios dos projetos e a 

verificação se houve utilização integral dos recursos disponíveis na contratação dos projetos 

fica prejudicada para o período de 2007 a 2010, pois nessa época os editais de subvenção 

econômica eram feitos de forma centralizada contemplando todas as áreas da Finep. Também a 

exemplo do que ocorre com os convênios, como demonstrado na Tabela 3, o percentual de 8% 

de contratações em relação ao total de projetos apresentados em 2012 é proveniente da 

qualidade dos projetos apresentados, do não atendimento às formalidades e ao enquadramento 

temático previstos no edital. Além desses problemas, no edital de 2012 a exigência de 

contrapartida financeira mínima, no valor de R$ 700 mil, a ser aportada pelas empresas na 

execução dos projetos contribuiu, também, para que o número de projetos contratados ficasse 

abaixo das expectativas. A maioria das empresas atuantes no segmento de TA são 

microempresas ou empresas de pequeno porte que não possuem capacidade financeira para 

suportar contrapartidas vultosas.  

O que se infere da análise dos editais, alinhada às informações obtidas nas entrevistas 

realizadas, é que se faz imprescindível que os editais tenham uma periodicidade temporal e 

temática para permitir a continuidade dos projetos (da pesquisa ao produto, serviço ou processo 

para o consumidor final) e que os instrumentos de convênios e subvenção sejam 

complementares para viabilizar essa continuidade. Pois, a pesquisa tem as ICTs e as 
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universidades como principais atores, mas a produção e a colocação dos produtos e serviços 

disponíveis no mercado é faculdade das empresas. Assim, não há a prevalência de um 

instrumento em detrimento do outro, mas uma complementariedade que deve ser considerada 

nas ações realizadas pela Finep. 

 

 
Tabela 3 - Subvenção Econômica em TA - Demanda Recebida e Contratada 2007 a 2012 

 
Instrumento 
Subvenção 
Econômica 

Demanda Recebida de 
projetos 

(Qtd. e Valor em R$) 
Projetos Contratados % Projetos 

Contratados 

SBV 01/2007  

(**) 

 04 projetos R$3,7 milhões  

(**) SBV 01/2008 18 projetos R$26,4 milhões 

SBV 01/2010 13 projetos R$18,8 milhões 

SBV 01/2012  25 projetos R$ 3,9 milhões  02 projetos R$3,0 milhões 8 

  Fonte: Finep 
(**) Em virtude dos editais de subvenção econômica no período de 2007 a 2010 terem sido realizados de forma 
centralizada por um departamento que era responsável por todas as etapas do edital, em força tarefa com os 
demais departamentos da Finep. Essas informações não se encontram disponíveis e seu levantamento iria requerer 
um trabalho extenso e que pouco agregaria à pesquisa, pois dificilmente as informações seriam totalmente 
resgatadas, uma vez que não havia sistema centralizado na época para manter esse histórico. 
 
 

5.2 Análise das entrevistas  
 

No que se refere ao perfil dos entrevistados ficou constatado, com base nas 

entrevistas, que apesar de possuírem tempos de atuação e experiências diferentes no segmento 

de TA, conforme apresentado na Tabela 4, os entrevistados guardam entre si conhecimentos 

sobre a temática Tecnologia Assistiva, preocupações relacionadas à condução do tema pelo 

Governo Federal e pela Finep e compartilham a necessidade de avaliar a efetividade das 

ações apoiadas pela Financiadora. Também consideram fundamental a continuidade das ações 

estruturadas e institucionalizadas, a exemplo do Plano Viver sem Limite, para dotar o 

segmento de maturidade quanto às reais necessidades do seu público alvo. Esse público, 

segundo seus depoimentos, é composto de empresas, instituições de pesquisa, das pessoas 

portadoras de deficiência, seus cuidadores e familiares e também pelos idosos. 
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Tabela 4 - Perfil dos Entrevistados 

 

Escolaridade Tempo de 
FINEP 

Tempo de 
Atuação em 

TA 
Como Conheceu o Tema TA 

Mestrado 5 anos e 10 
meses 

2 anos Ao acaso, por necessidade da área de 
trabalho.  

Graduação 6 anos 1 ano e 2 
meses 

Antes da Finep na instituição em que 
trabalhou e, também, por interesse 
pessoal. 

Mestrado 10 anos e 3 
meses 

9 anos Na participação da primeira chamada 
de TA. 

Mestrado  12 anos e 3 
meses 

10 anos Fora da Finep em uma palestra sobre 
cota para deficiente. 

Doutorado 12 anos e 3 
meses 

10 anos A partir da área de desenvolvimento 
social. 

Pós-Graduação 4 anos e 6 
meses 

2 anos Ao acaso, por necessidade da área de 
trabalho.  

  Fonte: Entrevistas realizadas 

 

Após a análise individualizada de cada resposta dos entrevistados, foi feita a 

comparação entre elas e foram obtidos os pontos de convergência e divergência. A Tabela 5 

traz a compilação das respostas dos entrevistados.  

 

Tabela 5 - Consolidação das Respostas das Entrevistas 
 

Pergunta Consenso Divergências 

1. Atualmente existe(m) 
ação(ões) ou política(as) do 
governo federal cujo foco seja 
Tecnologia Assistiva (TA)? 
Quais e fale um pouco sobre 
elas. 

 Todos os entrevistados 
conheciam pelo menos a 
principal ação do Governo 
Federal que é o Plano Viver 
Sem Limite. 

 

 Não houve. 

2. A partir de quando a Finep 
começou trabalhar com esse 
tema e a receber recursos para 
a execução das ações? 

Todos os entrevistados 
responderam 2005,  
considerando a primeira ação 
estruturada para o tema. 

 Não houve. 

3. Como você percebe a 
relevância do tema TA para a 

 1-Para a sociedade é importante 
para inclusão social, profissional, 

 1-Para o governo é uma 
questão de propaganda 
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sociedade brasileira? Como 
você percebe a importância 
dada ao tema Tecnologia 
Assistiva pelo Governo 
Federal?  

qualidade de vida. Cria 
oportunidades para as PcD.  
 3-Para a sociedade é importante e 
a sociedade civil organizada 
cobra. É uma militância. /Para o 
Governo é uma área prioritária. 
 4- Para a sociedade é um tema 
mais evidente do que há  dez 
anos. Atualmente, para o 
governo é um tema mais 
relevante, em evidência, 
organizado, do que há dez anos. 
 5-Para a sociedade é um tema 
importante. /Para o governo, 
atualmente, tem destaque 
orçamentário o que demonstra a 
relevância dada ao tema. 
 6-Para a sociedade é um tema 
importante, pois o país tem uma 
demanda grande para essa área, 
mas um mercado que ainda é 
muito incipiente. / Para o 
governo é uma temática 
importante, mas o governo 
precisa atuar para melhorar os 
produtos nacionais. 

e é pouco eficiente, 
pois não aborda o 
problema exatamente. 
É uma politica 
eleitoreira e barata- 
cadeiras de rodas 
 2-Para a sociedade há 

um desconhecimento 
de grande parte da 
população das 
tecnologias disponíveis. 
/Para o Governo é uma 
área prioritária 
atualmente e gera um 
impacto alto na 
propaganda política 

4. Quais os principais 
instrumentos para a eleição dos 
projetos de TA pela Finep? E 
qual sua opinião sobre eles 
quanto à adequação, 
periodicidade e outras 
caraterísticas da temática de 
TA? 

 Todos os entrevistados 
conheciam bem os instrumentos 
utilizados. Para os recursos não 
reembolsáveis são os convênios, 
os convênios cooperativados 
ICT-empresa e a subvenção 
econômica. Para os recursos 
reembolsáveis o instrumento é o 
crédito. 
 Todos têm a opinião de que o 
crédito reembolsável para o 
perfil das empresas de TA (micro 
e pequenas) não é apropriado 
com os atuais critérios de valores 
e garantias adotadas pela Finep. 
 Todos concordam que o padrão 
de instrumento convocatório não 
funciona para o segmento da TA. 
 Quanto à adequação, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Quanto à adequação, 
os últimos editais têm 
demonstrado que 
convênios 
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periodicidade e outras 
características. 
 1-Quanto à adequação, os 
instrumentos, as subvenções 
econômicas e os convênios. 
Quanto à continuidade, só 
temática, não há de escopo e 
tempo. 
 3-A periodicidade passou a ser 
maior, após o tema se tornar 
prioridade para o governo 
federal. 
 4- Os instrumentos atualmente 
utilizados precisam ser adaptados 
ao perfil das empresas e as 
necessidades vigentes. Há muita 
burocracia, novos valores para os 
projetos e exigências. A 
periodicidade depende do MCTI, 
mas o Viver Sem Limite tem 
permitido uma maior frequência 
quanto à periodicidade dos 
editais.  
 5-Dependemos quanto à 
regularidade/periodicidade de 
terceiros como o MCTI, Casa 
Civil, SDH e de oportunidades 
temporais e mercadológicas. 
 6- O instrumento mais utilizado 
são os convênios e os convênios 
ICT-empresas. E a periodicidade 
tornou-se mais frequente nos 
últimos dois anos 2011 e 2013.  

cooperativados e as 
subvenções econômicas, 
como trabalhados hoje, 
não são os instrumentos 
mais adequados, existem 
muitos 
controles/burocracia. As 
formalidades e a 
burocracia exigidas 
colaboram para os 
resultados baixos de 
contratações e mesmo de 
apresentação de 
proposta. Talvez algo 
parecido com uma 
encomenda ou parceria 
público-privada fosse 
mais adequada para o 
perfil do segmento e para 
atender as compras 
governamentais.   
 3-As chamadas dos 
convênios com ICTs 
resultam em maior 
número de projetos para 
avaliação da Finep, mas 
não têm foco 
mercadológico, precisa-
se adaptar os 
instrumentos.  
 

5. Quais são os públicos (direto 
e indireto) para as ações e 
projetos de TA apoiados pela 
Finep?  

 As empresas, as ICTs, as 
universidades, os Centros de 
Desenvolvimento de TA, os 
pesquisadores de modo em 
geral e a sociedade. 

 Não houve. 
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6. Após a execução dos 
projetos apoiados, os resultados 
efetivos são conhecidos pela 
Finep? Ou seja, há inclusão 
deles (produtos, serviços e/ou 
processos) no mercado 
consumidor? Considere para 
sua resposta tanto os produtos, 
como os serviços e os 
processos inovadores apoiados. 

 Todos os entrevistados 
informaram que até a data da 
entrevista desconheciam os 
resultados efetivos dos projetos 
apoiados no mercado 
consumidor. 

 
 

 Não houve. 

7. Se a resposta da pergunta 
anterior for que os resultados 
não são conhecidos, então, em 
sua opinião, qual seria a 
principal causa, dificuldade 
para essa situação? 

 Consenso entre os entrevistados 
que a Finep é medida pela 
execução do orçamento e o 
acompanhamento do projeto só 
é realizado até o final da sua 
execução que consta no 
instrumento contratual. É um 
acompanhamento da forma e 
não inclui os resultados 
vindouros, posteriores. O 
acompanhamento da 
efetividade dos projetos no seu 
mercado consumidor ainda não 
é prioridade.  

 Não houve. 

8. Você saberia informar, em 
percentual, a média de projetos 
apoiados versus o total de 
projetos recebidos em uma 
chamada? E, qual o 
entendimento que você teria 
sobre esses números?  

 Uma média entre 10% e 20%. 
São vários os motivos como 
não enquadramento temático, 
não atendimento das 
formalidades e exigências do 
edital. 

 Não houve. 

9. O que poderia ser feito para 
que os resultados efetivos no 
mercado consumidor fossem 
conhecidos? 

 Realização de acompanhamento 
após o encerramento da 
execução do projeto para a 
Finep, uma vez que nem 
sempre os resultados estão 
presentes na finalização das 
obrigações com o convênio ou 
subvenção que foram assinadas. 

 Não houve. 

Fonte: Entrevistas realizadas. 

 

Todos os entrevistados conheciam pelo menos a principal ação do Governo Federal 

que é o Plano Viver Sem Limite. Todos eles veem o Plano Viver Sem Limite como o marco 
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que institucionalizou a importância da temática para as políticas públicas no Brasil. As 

entrevistas também mostraram que não existem na Finep, de forma sistematizada e contínua, 

informações sobre os resultados efetivos dos projetos de TA apoiados pela empresa no 

período de 2005-2008. A ausência dessas informações constitui um limitador para um melhor 

direcionamento do foco das ações em TA e para a própria eleição dos instrumentos a serem 

utilizados.  

Não conhecer esses resultados, segundo os entrevistados, implica em não ter 

diagnóstico para atender as reais necessidades do segmento e reforça a repetição de erros de 

concepção sobre o foco das ações, o instrumento mais adequado e o público alvo (empresas 

ou instituições de pesquisas, como as universidades e as ICTs).  

Quando a pergunta tratou de conhecer a efetividade dos projetos finalizados, eles 

concordam que é preciso sistematizar a coleta de informações após o encerramento do projeto 

junto à Finep, com metodologia para que as informações não se percam. É mister conhecer 

essas informações, pois as ações em TA acontecem, mas não se sabe se elas são apropriadas. 

O que ocorre na maioria das vezes é que as decisões do lançamento dos editais são tomadas 

nos gabinetes do governo federal sem que os executores das ações, a exemplo do 

departamento de TA da Finep, possam sugerir ou opinar. E esse é um aspecto que deve ser 

considerado quando se desenvolve qualquer política pública, pois reduz os erros de foco e de 

atingimento dos resultados. A pesquisa busca essa reflexão para otimizar as ações de qualquer 

política pública, sendo as ações de TA da Finep são apenas um exemplo, para que a busca dos 

resultados das ações passadas colaborem com  a proposição das futuras a partir do  

envolvimentos dos atores diretos e indiretos.    

Durante a consolidação das entrevistas, foi possível confirmar que o segmento de TA 

ainda é muito incipiente no Brasil na realização de pesquisas e desenvolvimento de novos 

produtos e serviços e apresenta características que precisam ser consideradas pelos 

responsáveis pela elaboração das políticas públicas para viabilizar o desenvolvimento, o 

crescimento, a independência das importações e gerar autonomia para o setor. Uma das 

características do segmento de TA e que esteve presente na maior parte das respostas dos 
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entrevistados foi quanto ao perfil29 das empresas do setor, predominando as microempresas e 

as empresas de pequeno porte, conforme pode ser observado na Tabela 6. Dos projetos de 

subvenção apoiados entre 2007 e 2008 e que responderam ao formulário enviado pela Finep 

em fevereiro de 2014, oito são microempresas, quatro são empresas de pequeno porte e duas 

de médio porte. Dos 16 formulários recebidos, dois não informaram o faturamento para 

classificação do perfil da empresa. O Gráfico 2 permite a visualização da representatividade 

das microempresas e empresas de pequeno porte nos projetos aprovados pela Finep no 

período 2007-2008, visto que esses dois perfis representam 86%, o que permite a ratificação 

da percepção dos entrevistados. 

 

Tabela 6 - Perfil das Empresas Executora dos Projetos de TA - Período 2007 a 2008 
 

Subvenção Econômica Microempresa 
Empresa Pequeno 

Porte 
Empresa Médio Porte 

SBV 01/2007 - 1 1 

SBV 01/2008 8 3 1 

Total 8 4 2 

      Fonte: Finep 
 

29 A definição do perfil das empresas considerou os parâmetros utilizados na Finep no último edital de subvenção 
econômica lançado em 2012 e disponível no sítio eletrônico da Finep (http://www.finep.gov.br/), pois foram 
utilizadas para tabulação desses dados as informações referentes ao ano de 2013 que constam no formulário enviado 
pela Finep aos coordenadores dos projetos, em fevereiro de 2014.  

Classificação por Porte Faturamento bruto em 2011 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (*) Até R$ 3.600.000,00 (*) 
Pequena Empresa De R$ 3.600.000,01 a R$ 16.000.000,00 
Média Empresa De R$16.000.000,01 a R$ 90.000.000,00 
Média-grande Empresa De R$ 90.000.000,01 a R$300.000.000,00 
Grande Empresa Acima de R$ 300.000.000,00 

(*) com base na Lei Complementar Nº 139/2011, de 10 de novembro de 2011, cuja classificação acima de 
microempresa e empresa de pequeno porte teve efeito a partir de 1º de janeiro de 2012. 
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Gráfico 2- Perfil das Empresas Executora dos Projetos de TA - Período 2007 a 2008 

 

57% 29% 

14% 

Microempresa

Empresa Pequeno Porte

Empresa Médio Porte

 
                Fonte: Finep 

 

Essa é uma tendência que ainda se fez presente no edital de subvenção econômica de 

2012.  

 Também em relação às instituições de pesquisa, existe uma característica que foi se 

mostrando ao longo dos editais, conforme pode ser constatado nas entrevistas. Os projetos 

aprovados são executados por grupos de pesquisas que se apresentam em quase todos os editais, 

o que cria uma continuidade desses grupos e pouca renovação, conforme informado pelos 

entrevistados.  

Outra questão identificada nas leituras e análises das entrevistas realizadas foi quanto à 

necessidade de maior autonomia do departamento de TA para o direcionamento das ações. As 

decisões são tomadas nas alçadas superiores, diretoria e presidência da Finep e pelo próprio 

MCTI, que muitas vezes não conhecem as reais necessidades e dificuldades para que o 

lançamento de um edital alcance o público e os objetivos desejados. Essa centralização das 

decisões nas alçadas superiores, somada à carência de números e estatísticas mais detalhadas 

sobre as reais necessidades do mercado de TA, contribuem para ações desalinhadas das 

demandas existentes. É importante lembrar que os números do mercado de TA não se referem 

somente às PcD e os tipos de deficiência, mas vão além, incluindo também os idosos, os 

cuidadores e familiares e profissionais da área, além dos centros de pesquisas e das empresas. É, 
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portanto, indispensável o alinhamento entre quem executa as ações, no caso da pesquisa o 

departamento de TA da Finep, e quem elabora a política do Governo Federal. 

As entrevistas possibilitaram conhecer o histórico das ações de Tecnologia Assistiva na 

Finep, conforme registrado no Capítulo 3. As sessões com os entrevistados evidenciaram que 

não há um documento estruturado, formal, que reúna a trajetória do histórico das ações em TA. 

O que existe são os editais e os termos de referência, mas que soltos não retratam o histórico. A 

concepção e execução das ações ao longo dos anos estão na memória das pessoas que 

participaram e participam das ações que se iniciaram em 2005 e que continuam até hoje, 2014. 

Segundo os entrevistados, antes de 2005 não se pode falar que a Finep tivesse ações 

estruturadas e específicas para a temática TA. A partir das informações cotejadas nas entrevistas 

realizadas e dos relatos de alguns entrevistados, ficou evidenciado que se fez necessária uma 

perseverante, quase pessoal, ação da área de Desenvolvimento Social para conseguir os 

primeiros recursos financeiros e a atenção da direção da Finep para o tema. 

Durante o intervalo de cinco anos, de 2006 a 2010, não houve chamadas específicas para 

a área de TA. Nesse período, foram lançados editais de subvenção econômica, os quais 

envolviam todas as áreas operacionais da Finep e, portanto, diversas temáticas. Somente a partir 

de 2012, os editais de subvenção econômica passaram a ser feitos pelas próprias áreas temáticas 

(departamentos), pois o processo em conjunto era muito complexo. Como já mencionado no 

item 3.2, após o lançamento do Plano Viver sem Limite, em 17 de novembro de 2011 (Decreto 

nº 7.612), a periodicidade dos chamamentos públicos em TA tornou-se mais frequente. Em 

2011, houve uma Chamada voltada para as ICTs, em 2012 um edital para subvenção 

econômica, em 2013 uma Chamada voltadas para as ICTs e já existe uma previsão de recursos 

para 2015. 

 
 

5.3 Análise dos formulários  
 

Nesta seção, serão apresentadas as consolidações das respostas, por pergunta, dos 

coordenadores dos projetos e feita a identificação das similaridades entre elas, os conceitos 

emergentes e as relações existentes entre as respostas. Com o objetivo de facilitar o 

entendimento desta etapa da pesquisa, será apresentada a consolidação por pergunta/tópico, 
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conforme informado no item 4.3.3. A análise será iniciada pelas respostas referentes à 

classificação do projeto quanto à linha temática. Em seguida serão analisadas as respostas 

quanto à efetividade, que se orienta a partir da pergunta do formulário sobre os impactos no 

mercado de TA dos resultados dos projetos apoiados pela Finep, que é a pergunta da pesquisa. 

Para fins didáticos, serão apresentadas separadamente as informações dos convênios e das 

subvenções econômicas. 

O levantamento realizado pela Finep contemplou apenas os projetos que já estavam 

encerrados, no total de 47 (Tabela 7), pois os projetos em andamento não poderiam trazer 

informações a respeito da introdução e dos impactos dos seus produtos, serviços ou processos 

no mercado consumidor. Por essa razão, apenas os projetos dos editais de 2005, 2007 e 2008 

participaram do levantamento. Os projetos de 2005 foram apoiados pela Finep por meio do 

instrumento de convênio e os de 2007 e de 2008 por meio de subvenção econômica.  

 

 Tabela 7 - Formulários Enviados e Respondidos por Instrumento - Período 2005 a 2008 
 

Instrumentos Formulários Enviados Formulários Respondidos % 

Convênio Chamada TA 09/2005 25 14 56 

SBV 01/2007 4 2 50 

SBV 01/2008 18 14 78 

Total 47 30 64 

Fonte: Finep 
 

5.3.1  Classificação das categorias dos projetos 

 
Em virtude de existirem diferenças no enquadramento das categorias dos projetos nos 

editais pela própria passagem do tempo e evolução do conceito de TA e com a finalidade de 

uniformizar as respostas referentes à classificação dos projetos apoiados na Finep no período 

2005 a 2008 e que se encontram encerrados, foi adotada para o tratamento dessas informações a 

classificação utilizada na Portaria Interministerial n° 362, de 24 de outubro de 2012 dos 

Ministérios da Fazenda, da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria de Direitos Humanos 
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da Presidência da República. Essa Portaria prevê 12 categorias de enquadramento para bens e 

serviços de TA que não necessitam de recomendação de profissional de saúde. 

A Tabela 8 traz as doze categorias da Portaria Interministerial n° 362 e os respectivos 

quantitativos dos enquadramentos dos projetos contratados pela Finep em TA no período 2005 a 

2008. 

 
Tabela 8 -Categorias de Enquadramento para Bens e Serviços de TA 

 
Categorias - Portaria Interministerial nº 362 de 

24/10/2012 

Convênios 
Chamada 

2005 

Subvenção 
Econômica 

2007 

Subvenção 
Econômica 

2008 
Total 

1 - Auxílio para a vida diária e prática. 4 - 3 7 
2 - CAA (Comunicação aumentativa e/ou 
alternativa). 

2 - 1 3 

3 - Recursos de acessibilidade ao computador. 2 - - 2 
4 - Sistemas de controle de ambiente. 
 

- - - - 

5 - Projetos arquitetônicos para acessibilidade. 1 1 1 3 
6 - Órteses e próteses. - 1 - 1 
7 - Adequação postural. - - - - 
8 - Auxílios de mobilidade. 6 - 4 10 
9 - Auxílios para qualificação da habilidade visual e 
recursos que ampliam a informação a pessoas com 
baixa visão ou cegas. 

3 - 5 8 

10 - Auxílios para ampliação da habilidade auditiva 
e para autonomia na comunicação de pessoas com 
déficit auditivo, surdez e surdocegueira. 

3 - 3 6 

11 - Adaptações em veículos. - - 2 2 
12 - Esporte e Lazer. 1 - 1 2 
Não houve enquadramento 3 - - 3 

  Fonte: Finep 
 

Considerações: 
 

As informações quanto às categorias de enquadramento dos projetos para a presente 

pesquisa considerou as respostas dos coordenadores dos projetos, não havendo qualquer 

interferência ou manipulação. Alguns projetos se enquadram em mais de uma classificação, e 

por essa razão o quantitativo das indicações das classificações excedem o número de projetos 

encerrados que responderam ao formulário enviado pela Finep, que foram trinta. Dos 
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formulários respondidos e recebidos apenas três não indicaram o enquadramento na Portaria 

Interministerial n° 362 de 24/10/2012.  

 
Análise: 

Os destaques dos projetos apoiados pela Finep no período de 2005 a 2008 concentram-

se, conforme pode ser observado no Gráfico 3 em quatro categorias: 

1 - Auxílio para a vida diária e prática. 

8 - Auxílios de mobilidade. 

9 - Auxílios para qualificação da habilidade visual e recursos que ampliam a informação 

a pessoas com baixa visão ou cegas. 

10 - Auxílios para ampliação da habilidade auditiva e para autonomia na comunicação 

de pessoas com déficit auditivo, surdez e surdo cegueira. 

A partir da análise dos dados, pode-se observar que essas quatro categorias representam 

as necessidades básicas, iniciais, para o atendimento às pessoas com deficiência. Para essa análise 

corroboram as informações obtidas nas entrevistas realizadas sobre o mercado produtor  

(indústrias) brasileiro ser ainda muito incipiente, dependente das importações de produtos 

assistivos e o que é produzido ainda não é suficiente para atender as pessoas que precisam.  

Um destaque na Tabela 8 é a categoria 8 - Auxílios de mobilidade cuja temática envolve 

um dos produtos assistivos mais conhecido e simbólico de TA que é a cadeira de rodas, 

reforçando a prioridade de atendimento às necessidades iniciais das PcD, a exemplo dos 

tetraplégicos, dos paraplégicos, dos amputados e das pessoas com doenças motoras que possuem 

limitações para os movimentos de locomoção. 
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Gráfico 3 - Enquadramento dos Projetos de TA por Categoria - Período 2005  a 2008 
 

 
     Fonte: Finep 
 

5.3.2  Impacto no mercado de TA 

 
Essa é a principal variável da pesquisa, é a partir dela que as demais serão analisadas. A 

avaliação e a análise das respostas referentes ao impacto da introdução de produtos e serviços no 

mercado consumidor de TA encontra nas outras variáveis as possíveis causas para o pequeno 

impacto verificado. 

 

Considerações: 

Uma primeira consideração refere-se à elaboração da pergunta no formulário enviado 

pela Finep sobre os impactos do projeto no mercado de TA, visto que a mesma apresentava 

muitos questionamentos sobre esse indicador, o que tornou a análise das respostas trabalhosa e 

carente de objetividade quanto à inserção ou não do produto, processo ou serviço resultante do 

projeto apoiado pela Finep no mercado consumidor de TA. Pois, diante de uma pergunta muito 

complexa e que exigia conhecimentos do mercado de atuação, de inovação, de economia e de 

políticas públicas, as repostas apresentadas não traduziam o que se objetivava com a pergunta, 

conhecer os projetos que chegaram ao mercado. A pergunta foi formulada na forma a seguir:  
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“Enumere os resultados do projeto incorporados pelas participantes em seus 
processos ou portfólios, indicando os principais impactos em termos de 
faturamento, balança comercial, participação no mercado, inovação, imagem 
socioambiental e atendimento às prioridades governamentais”.  
 

Assim, para o fim da presente pesquisa, foram considerados impactos no mercado de TA 

quando o produto, o serviço e/ou o processo desenvolvidos nos projetos estivessem disponíveis 

no mercado para comercialização ou uso, ainda que indireto (cuidadores, familiares), das PcD. 

A Tabela 9 apresenta um resumo das respostas. 

 
Tabela 9 - Impacto dos Projetos no Mercado de TA – Período 2005 a 2008  

 

Outros Indicadores 
Convênios 
Chamada 

2005 

Subvenção 
Econômica 

2007 

Subvenção 
Econômica 

2008 
Total 

Impacto no mercado de TA 4 1 2 7 
  Fonte: Finep 
 

Convênios Chamada 2005 – Considerando os quatorze projetos, apenas um informou 

que o produto teve impacto no mercado de TA, mas não informou os números. Os principais 

motivos para a ausência de impactos no mercado de TA, segundo as respostas dos 

coordenadores dos projetos são: 

 Dificuldade de encontrar uma empresa que queira comercializar. 

 O produto não é considerado lucrativo. 

 Mercado nacional é considerado pequeno. 

 A abrangência do produto não gerou impacto expressivo. 

 Projeto ainda precisa de ajustes. 

 Mercado específico e pequeno. 

 Impossibilidade de quantificar, por exemplo, softwares livres, pesquisas com 

drogas. 

 

Essas são as principais razões para a não inserção dos produtos analisados no mercado 

consumidor de TA. Uma ressalva fica a cargo das respostas de mercado específico e pequeno 

que se refere a um veleiro desenvolvido para esporte paralímpico cujo público beneficiado é 

reduzido e o outro são os softwares livres e pesquisas com drogas diante da dificuldade de 
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quantificar o uso. Por essa razão, também foram contabilizados como geradores de impactos no 

mercado de TA, o projeto do veleiro e dois que envolvem software livres, totalizando quatro 

projetos. 

Subvenção econômica 2007 - Dos dois projetos, um já se encontra em comercialização, 

mas não foram apresentados os impactos quantitativos no mercado de TA; o outro está pronto 

para a comercialização, mas depende da aprovação da Anvisa.  

Subvenção econômica 2008 – Apenas dois dos quatorze projetos, que responderam ao 

formulário enviado pela Finep, informaram que os seus produtos estão disponíveis para 

comercialização no mercado de TA. Entre os outros doze projetos, um não respondeu e 11, ou 

seja, 78,5% do total, até o envio dos formulários da Finep não tinham conseguido a sua inserção 

no mercado. Conforme registrados nas respostas dos coordenadores dos projetos, os motivos 

para esse percentual tão alto são:  

 A velocidade das mudanças tecnológicas tornam projetos em execução obsoletos 

antes da sua conclusão. 

 Necessidade de realização de testes clínicos para fabricação do lote piloto. 

 Recursos para investimentos na otimização/redução dos custos de produção. 

 Foco em outros mercados para continuidade da empresa. 

 Busca de parceiros para produção. 

 Potencial de resultado considerado pouco atrativo. 

 

Os pontos positivos, destacados nas respostas dos coordenadores dos projetos, referem-

se a: 

 Geração de marcas específicas para o mercado de tecnologia assistiva. 

 Desdobramentos do projeto inicial em novos de novos projetos. 

 Interesse de grandes grupos nacionais e internacionais na aquisição das micro e 

pequenas empresas subvencionadas. 

 Inclusão da empresa no segmento de TA. 

 Criação de grupos de trabalho. 

 
Análise: 
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Para esse indicador, que é o elemento chave da pesquisa, o resultado é que 7 projetos 

chegaram ao mercado consumidor de TA, o que representa 23% do total dos 30 projetos que são 

objetos da pesquisa. Nenhum deles apresentou o quantitativo de pessoas beneficiadas ou dos 

recursos gerados com as suas comercializações, excluído nesse último caso os projetos dos dois 

softwares livres e de uma embarcação, este por ser muito específico e o seu público 

individualizado. Assim, o número cai para quatro projetos. É um impacto pouco expressivo para 

um mercado consumidor potencial de 45 milhões de pessoas.  

As causas prováveis que concorrem para esse baixo impacto no mercado de TA podem 

ser verificadas a partir das análises das demais respostas do formulário. Elas contribuem para 

explicar e reforçar essa baixa expressão na introdução no mercado consumidor dos produtos, 

serviços e/ou processo assistivos apoiados pela Finep. 

 

5.3.3 Pedido de registro de propriedade intelectual 

 
Esse indicador retrata a efetividade atingida pelos projetos, e a partir dele é possível ter 

uma medida do alcance dos projetos no mercado consumidor. A Tabela 10 apresenta o resumo 

dos resultados desse indicador nas ações de 2005 a 2008. 

 
Tabela 10 - Pedidos de registros junto ao INPI – Período 2005 a 2008 

 
 
Pedidos de registros ao INPI 

Convênios 
Chamada 

2005 

Subvenção 
Econômica 

2007 

Subvenção 
Econômica 

2008 

 
Total 

Pedidos de registros de propriedade intelectual. 7 1 5 13 
Fonte: Finep 

 

 
Considerações: 

O registro de propriedade intelectual é um indicador que o projeto foi concluído com um 

protótipo ou prova de conceito. Também, para esse indicador as quantidades informadas na 

Tabela 10 indicam o número de convênios e subvenções econômicas que realizaram o depósito 

para o processo de registro de patentes, independentemente de quantas patentes foram 

requeridas. Para melhor entendimento do conceito, foi utilizado na pesquisa o proposto pela 
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convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) que define propriedade 

intelectual como:  

 
“... a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às 
interpretações dos artistas intérpretes e às execuções de radiodifusão, às 
invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas 
científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, 
comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações 
comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos 
inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e 
artístico”.30 

  
Convênios Chamada 2005 - Os projetos apoiados por meio de convênio tiveram sete 

solicitações de patentes, mas a partir da análise do conteúdo das respostas dos formulários, 

podem-se extrair as seguintes observações sobre elas. Uma das sete patentes foi solicitada fora 

do prazo. Quanto aos outros projetos, três não solicitaram o registro de propriedade intelectual, 

pois os projetos previam como produtos finais softwares livres ou tratava-se de pesquisa de 

avaliação de drogas. Um projeto ao tentar o registro identificou que já havia patente, dois não 

solicitaram e um não informou.  

Subvenção econômica 2007 - Dos dois formulários recebidos, um solicitou registro de 

propriedade intelectual e já possui o registro e o outro informou que não houve registro até o 

envio do formulário, mas que o produto está aguardando registro na Anvisa para ser 

comercializado. 

Subvenção econômica 2008 – Cinco projetos solicitaram ou já possuem o registro de 

propriedade intelectual, seis ainda não solicitaram, dois informaram que não se aplica e um não 

informou. 

 

Análise: 

Esse indicador possui uma particularidade que é o tempo para se obter o registro no 

Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI). Conforme informação obtida no portal do 

INPI: 

30 Disponível no sítio eletrônico da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) 
<http://www.abimaq.org.br/Arquivos/Html/IPDMAQ/10%20Propried%20Ind,%20Manual%20-%20IPDMAQ.pdf> 
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“O tempo entre o depósito de um pedido de patentes e a concessão do privilégio 
está levando, em média, 5,4 anos para pedidos que entraram em 2011. No 
entanto, lembre-se que o depositante ou qualquer interessado tem até 3 anos 
para pedir o exame do seu pedido de patente. Antes desse pedido de exame o 
INPI não poderá examinar o referido pedido31”. 

 

Existe um lapso temporal médio de mais de meia década até que o proprietário possa 

usufruir dos benefícios da proteção da patente e isso, em um mundo globalizado em que as 

mudanças e avanços tecnológicos estão mais velozes a cada dia, pode significar patentear o 

ultrapassado e desestimular a produção da inovação nacional em detrimento das importações ou 

de suas cópias. Contribui para a demora na obtenção do registro, também, toda a burocracia 

existente em seu processo. Esse pode ser um aspecto para justificar o número de registros 

apurados na pesquisa.  

A análise em separado e em conjunto dos indicadores referentes à concessão do registro 

de propriedade intelectual e os impactos no mercado estão alinhadas com as percepções dos 

entrevistados quanto à falta de maturidade do mercado de tecnologia assistiva, a necessidade de 

continuidade dos projetos, pois são projetos que na sua grande maioria precisam seguir vários 

ciclos de desenvolvimento até a sua comercialização. É  um segmento que ainda carece de 

pesquisas para o desenvolvimento das inovações e que necessita de investimentos de médio e 

longo prazo, pois a concretização dos projetos invariavelmente não ocorre em vinte quatro 

meses que é o tempo regularmente previsto nos editais. A prova disto são as inúmeras 

solicitações de prorrogação do prazo de execução dos projetos recebidos na Finep ao longo da 

execução dos projetos. Essa informação, também, foi obtida na Finep, calculando o tempo 

decorrido entre a data de assinatura dos convênios e da subvenção econômica e o prazo final de 

execução dos mesmos, como mostram os Gráficos 4 e 5. Para os projetos dos convênios da 

Chamada de 2005, o prazo médio de execução foi de 2,5 anos. Para os da subvenção econômica 

de 2007 e 2008, esse prazo sobe para 3,3 anos. 

 

31 Disponível em: http://di.uern.br/nit/index.php/faq  
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Gráfico 4 - Tempo de Execução - Projetos TA Convênios 2005 
 

 
           Fonte: Finep 

 

Gráfico 5  - Tempo de Execução - Projetos TA Subvenção 2007 e 2008 
 

 
     Fonte: Finep 

 

5.3.4 Parcerias estabelecidas com ICTs, Associações e empresas.  
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O estabelecimento de parcerias com ICTs, associações e empresas é um indicador 

importante no sentido de que muitos dos projetos apoiados pela Finep ainda estão na fase de 

pesquisa, e essas parcerias podem significar a colocação do produto ou serviço no mercado 

consumidor. Um parceiro financiador significa dividir os riscos e os ganhos. O resumo das 

parcerias estabelecidas, conforme informações dos coordenadores dos projetos encerrados, 

encontra-se na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Parcerias Estabelecidas nos Projetos de TA - Periodo 2005 a 2008 
 

Parcerias estabelecidas Convênios 
Chamada 2005 

Subvenção 
Econômica 2007 

Subvenção 
Econômica 2008 Total 

ICTs  8 - 4 12 
Empresas  3 1 4 8 
Associações 1 - 3 4 
Total de parcerias estabelecidas 12 1 11 24 
Fonte: Finep 

 

Considerações: 

Esse indicador envolve as parcerias estabelecidas ao longo da execução dos projetos e 

mesmos as nascentes, que surgiram após o encerramento formal junto à Finep, e exclui os 

partícipes que fizeram parte do arranjo do convênio ou da subvenção econômica assinado com a 

Finep. As informações foram coletadas a partir dos formulários preenchidos pelos 

coordenadores dos projetos e enviados a Finep. 

A quantidade na Tabela 11 indica o número de convênios e subvenções econômicas que 

estabeleceram algum tipo de parceria (ICTs, empresas e associações), independentemente de 

quantas foram estabelecidas. Por exemplo, se foram estabelecidas quatro parcerias com 

empresas em um projeto de subvenção, foi contabilizada para a pesquisa apenas uma, pois, o 

objetivo desse indicador é conhecer se o projeto transpôs as fronteiras na busca por parceiros 

para difundi-lo, se obteve conhecimentos externos (nacional e internacional) sobre a temática do 

projeto, se houve cessão de terceiros de recursos físicos durante e após a sua execução e 

também financeiros para produzi-lo em escala comercial.  
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Análise: 

Considerando a amostra (trinta formulários respondidos e recebidos pela Finep) 

envolvida na pesquisa, pode-se inferir, a partir dos números e das leituras realizadas nos 

formulários recebidos pela Finep, que o número de parcerias, vinte e quatro, apesar de 

corresponder a 80% da amostra, possui pouco valor agregado quando se trata da introdução do 

produto no mercado consumidor.  

Analisando esse número, para os projetos apoiados por meio dos convênios da Chamada 

de 2005, em conjunto com as respostas apresentadas no formulário para esta questão e, com o 

respaldo das entrevistas realizadas, pode-se verificar que, das nove parcerias estabelecidas 

(ICTs e associações) o objetivo foi tão simplesmente a realização de testes em seres humanos 

ou nos laboratórios das instituições parceiras para os desenvolvimentos realizados, a geração de 

dissertações de mestrado e de teses de doutorado sobre a temática dos projetos, o uso de 

laboratórios dos parceiros para o desenvolvimento da pesquisa, a realização de treinamentos, 

auxílio técnico, colaboração na análise e interpretação dos resultados ou ocorreu em virtude de 

membro da equipe executora do projeto que está credenciado à instituição parceira. Dessas nove 

parcerias apenas três foram formalizadas, três ocorreram informalmente e com relação às outras 

três não havia informação no formulário. Quando se analisa as parcerias estabelecidas com as 

empresas nos convênios da Chamada 2005 também se confirma que as parcerias estabelecidas 

objetivaram a realização de testes e validações dos produtos desenvolvidos, a prestação de 

serviços. Porém, essas parcerias ocorreram em número muito menor, apenas três, quando 

comparadas às firmadas com as ICTs, que foram oito. Na análise das respostas não foi 

identificado qualquer interesse das empresas consideradas como parceiras em produzir o 

produto ou continuar a parceria para o seu aprimoramento até que o mesmo estivesse pronto 

para a comercialização. Essas observações alinham-se com o posicionamento dos entrevistados 

quanto à imaturidade do mercado, riscos, predominância de micro e pequenas empresas e a 

ausência de estatísticas sobre as demandas das PcD. Não há uma difusão dos projetos no seu 

meio, empresa e academia (ICTs). 

Nos projetos de subvenção econômica contratados com a Finep, editais de 2007 e 2008, 

foram apurados, com base nos dezesseis formulários recebidos, um total de doze parcerias 

estabelecidas entre ICTs, associações e outas empresas. Também para essas parcerias não foram 
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considerados, a exemplo dos convênios, os partícipes pertencentes ao arranjo dos contratos de 

subvenção econômica. Na subvenção de 2007, dos dois formulários recebidos apenas um 

apresentou parcerias com empresas e nenhuma parceria com ICT. Porém essas parcerias foram 

importantes para viabilizar a introdução do produto ao mercado consumidor (na subvenção de 

2007, um dos projetos chegou ao mercado consumidor, como registrado na Tabela 9, conforme 

análise das informações registradas no formulário). Com relação aos formulários recebidos do 

edital da subvenção de 2008, das quatro parcerias feitas com ICT e das quatro realizadas com 

associações, as principais motivações para as parcerias foram a realização de teste, avaliação 

dos sistemas desenvolvidos, validações dos desenvolvimentos e testes físicos e em seres 

humanos (PcD). Com relação às parcerias com outras empresas, estas objetivaram prestação de 

serviços, consultorias, e fornecimento de insumos para o desenvolvimento dos projetos de 

forma pontual. Não havia menção sobre o estabelecimento de parceria com objetivo diferente 

do desenvolvimento do projeto como, por exemplo, para a introdução do produto no mercado 

consumidor e comercialização. 

Uma primeira conclusão do exposto, em relação às parcerias, é que não há uma difusão 

de conhecimento e informações dos projetos em seu meio de desenvolvimento, empresa e 

academia (ICTs). 

Como informado no início deste Capítulo, as perguntas selecionadas do formulário 

respondido pelos coordenadores de projetos para compor a pesquisa estão inter-relacionadas no 

que diz respeito a explicar as possíveis causas do baixo impacto da introdução no mercado 

consumidor dos produtos assistivos. Trata-se em verdade de uma conjugação de fatores que 

contribuem para que os resultados não cheguem ao consumidor final.  

Assim, podemos elencar como causas: (i) falta de maturidade do segmento no Brasil; (ii) 

porte das empresas que não têm estrutura física e/ou financeira para arcarem com os riscos 

inerentes ao desenvolvimento das pesquisas e a introdução nas suas linhas de montagens dos 

produtos inovadores em TA; (iii) a fragilidade das parcerias na academia, pois o vínculo pessoal 

entre os pesquisadores é o que os aproxima para discutir e dividir suas ideias e pesquisas em 

inovação de TA; (iv) o próprio ciclo de maturação de um projeto de inovação em TA que 

invariavelmente é longo e requer prorrogações dos prazos de execução dos projetos apoiados 

pela Finep; (v) a dificuldade de encontrar parceiros investidores; (vi) o perfil (porte) das 
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empresas; e (vii) a burocracia para o registro de patentes. Todas essas causas contribuem com 

maior ou menor intensidade para o estágio atual em que se encontram os projetos de TA 

encerrados em 30/06/2014, ou seja, baixa inserção no mercado consumidor de TA. 

Tudo isso frusta as instituições (ICTs e empresas) e os pesquisadores envolvidos que 

além de lidarem com essas questões têm que administrar os problemas naturais enfrentados por 

qualquer projeto de inovação, como, por exemplo, a velocidade das mudanças, novos materiais 

que surgem ou novos usos são dados aos materiais já existentes, tornando aquele projeto, ainda 

em desenvolvimento, ultrapassado. Minimizar os efeitos dessas causas é um desafio a ser 

vencido para tornar a efetividade dos produtos e serviços em TA uma realidade no seu mercado 

consumidor. 
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6. CONCLUSÃO E SUGESTÕES  
 

Conhecer os resultados das ações da Finep em seu mercado consumidor, oriundos dos 

projetos apoiados para o segmento de TA, foi a motivação para a presente pesquisa. A partir dos 

dados coletados por meio de entrevistas, dos editais disponíveis no sítio eletrônico e das 

informações presentes no formulário respondido pelos coordenadores dos projetos encerrados, 

foi possível consolidar alguns entendimentos e conclusões sobre a introdução dos produtos 

assistivos inovadores no seu mercado consumidor.  

Essas fontes propiciaram o resgate do histórico das ações em TA e algumas conclusões, 

ainda que preliminares, sobre os resultados encontrados para os projetos já encerrados e 

apoiados pela Finep voltados para o mercado de TA. Essa análise pode contribuir para reavaliar 

alguns requisitos e exigências para as futuras ações e editais.  

No que diz respeito aos resultados das ações da Finep no mercado de TA, verificou-se 

que dos trinta projetos analisados na pesquisa, apenas sete chegaram de algum modo ao 

mercado consumidor, segundo as informações dos coordenadores desses projetos. Mesmo 

assim, desses sete, dois referem-se a softwares livres e um a uma embarcação customizada, cujo 

público usuário é singular. Trata-se de um impacto tímido em um mercado consumidor em 

expansão com mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, além dos idosos, familiares, 

cuidadores e profissionais envolvidos. Ademais, não havia qualquer informação sobre as 

quantidades comercializadas, custos, ganhos de nichos de mercado, se houve substituição de 

importações e outras informações que traduzissem em números e cifras os impactos causados 

com a introdução do produto, serviço ou processo. Essa primeira tentativa da Finep de analisar 

os resultados de suas ações revela, portanto, que ainda se faz necessário angariar informações 

que viabilizem um melhor entendimento do mercado brasileiro de TA. 

Assim, a partir da análise dos formulários respondidos pelos coordenadores dos projetos, 

das entrevistas foi possível identificar algumas causas que contribuem para o “aparente” 

pequeno impacto verificado no mercado consumidor de TA. Os recursos financeiros existem e 

são disponibilizados. Há, no entanto, um hiato entre a pesquisa, o lote piloto ou prova de 

conceito e a efetiva produção dos bens e serviços assistivos. A seguir, estão elencados os 
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prováveis motivos identificados na pesquisa e que concorrem para a não concretização da 

introdução dos produtos de TA em seu mercador consumidor. 

(i)    O perfil do produtor de produtos assistivos brasileiro é composto 

majoritariamente de microempresas e empresas de pequeno porte, o que pode 

ser validado quando analisado o porte das empresas que se candidatam aos 

editais de subvenção econômica na Finep. Essa é uma característica que 

precisa ser considerada quando da elaboração das exigências dos editais, pois 

muitas vezes essas empresas não têm capacidade financeira e mesmo técnica 

para gerar o primeiro protótipo ou prova de conceito, e muito menos colocar o 

produto na linha de produção. Outro aspecto importante e relevante quanto ao 

perfil é a falta de capacidade financeira dessas empresas para o aporte de 

contrapartidas financeiras vultosas, quando exigidas nos editais. Também elas 

não são elegíveis para obterem crédito na Finep com taxas subsidiadas, uma 

vez que não conseguem apresentar garantias reais para os empréstimos 

pleiteados. 

(ii)    O ciclo de execução dos projetos não finaliza em uma primeira pesquisa, muitas 

vezes são necessários vários ciclos para que se chegue ao produto final e este à 

linha de produção. Trabalhar com pesquisa pressupõe riscos: risco de não se 

chegar ao resultado esperado, risco de previsões equivocadas. As pesquisas em 

TA ainda envolvem, em muitos casos, questões éticas e de direitos humanos, 

como testes e validações com seres humanos e animais, o que pode representar 

entraves à execução do projeto por demandar, muitas vezes, extensão do prazo 

para conclusão do projeto. Além disso, a pesquisa também enfrenta o risco da 

obsolescência, pois antes de se chegar ao final pode ocorrer de um concorrente 

introduzir um produto, serviço similar ao que estava sendo desenvolvido. 

(iii) A etapa após a obtenção do protótipo ou prova de conceito é o grande gargalo 

para a comercialização dos produtos assistivos. Nessa fase surgem as 

dificuldades de encontrar um parceiro capitalista, uma empresa maior, que 

queira correr o risco do mercado.  
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(iv)    Os grupos de pesquisas existentes nas ICTs se repetem ao longo das chamadas 

realizadas e não há uma articulação entre eles para a troca formal de 

informações. Esse convívio deve ser estimulado para evitar o desenvolvimento 

de projetos similares em paralelo, gerando desperdícios de recursos humanos e 

financeiros. 

(v)    TA é um segmento de pesquisa em que o Brasil ainda encontra-se em uma fase 

de investimento e o mercado de produtos assistivos é ainda incipiente. Um 

indicador já comentado e que valida essa afirmação é o porte das empresas que 

se candidatam aos editais de subvenção econômica.  

(vi)    A realização dos registros no INPI carece de celeridade no andamento dos 

processos de solicitação, em virtude das exigências, burocracia e falta de 

pessoal que os tornam excessivamente morosos. 

Esses fatores contribuem para que a materialização de resultados efetivos no mercado 

consumidor de TA seja um caminho de difícil transposição. Surgem necessidades que precisam 

ser consideradas na elaboração dos editais para que as inovações pleiteadas nos projetos 

alcancem ou sirvam de condutoras para que outras cheguem ao consumidor. 

Outra constatação é que o projeto não acaba com o prazo de execução apontado no 

contrato ou termo de convênio. A continuidade do mesmo, invariavelmente, envolve outras 

fases como pesquisas adicionais, melhoramentos estéticos e funcionais dos primeiros protótipos 

e encontrar um parceiro (empresa) que acredite nas possibilidades do mercado. É possível que o 

apoio financeiro promovido pela Finep careça de uma customização para atender a uma área 

com tantas particularidades, pois apesar do apelo empresarial pelo lucro, o segmento de TA 

apresenta um viés social que precisa ser amparado pela Finep.  

Considerando os dados, as informações registradas nos formulários pelos coordenadores 

dos projetos e as entrevistas realizadas pode-se inferir que há uma complementariedade entre os 

instrumentos, pois a pesquisa em TA tem seu desenvolvimento na maior parte dentro das ICTs, 

e, neste caso, os editais voltados para os convênios são os indicados. Mas são as empresas que 

viabilizam a produção para o mercado consumidor e para elas a subvenção econômica é o 

instrumento adequado.  Há, portanto, uma necessidade de apoiar os projetos de TA em que 

tanto as ICTs como as empresas possuam importâncias isonômicas na execução do projeto. Um 
 

90 
 



 

híbrido desses instrumentos conjugado com editais sequenciais e complementares para garantir 

o cumprimento de todo o ciclo produtivo (pesquisas, desenvolvimento, lote piloto e produção) 

poderiam ser algumas das sugestões a serem adotadas para estimular o segmento de TA a fazer 

chegar seus produtos, serviços e processos inovadores ao mercado consumidor.   

A presente pesquisa traçou um primeiro cenário das dificuldades enfrentadas pelas 

instituições financiadas pela Finep para uma efetiva introdução de produtos, serviços e 

processos assistivos no mercado. Esse estudo não se esgota com a apresentação destas 

conclusões e sugestões, mas propõe uma reflexão sobre a importância de se conhecer 

quantitativamente o mercado consumidor para estabilizar o foco das ações, e consequentemente, 

o atingimento dos resultados. Não haverá resultados enquanto não houver esse direcionamento, 

com foco no que se pretende e considerando as características próprias do segmento de TA.  O 

propósito da pesquisa, conhecer os resultados após a execução dos projetos não é exclusivo do 

segmento de TA da Finep, pode ser estendido a todos os departamentos operacionais da 

Financiadora, que apoiam os diversos setores da economia por meio dos projetos inovadores, e 

mesmo para qualquer empresa pública.  

Outro aspecto que deve permear as ações públicas é a continuidade, um substantivo 

simples, mas que é pouco usado na execução das políticas públicas. Somente com foco, 

conhecimento das características e números dos mercados (demanda e oferta), ações alinhadas e 

continuidade, serão alcançados os resultados pretendidos e, então, poderão ser mensurados os 

seus reais impactos na sociedade e nos usuários e avaliada a efetividade da política pública.  

O entendimento é, neste caso, o de cumprimento do ciclo natural que deve fazer parte 

quando da adoção de qualquer política pública. Ele se inicia com a concepção que é a formação 

da agenda, passando por sua formulação junto aos atores envolvidos, seguindo para a 

implementação, o monitoramento e ao final, e mesmo durante a execução para correções 

necessárias, a avaliação. Esse ciclo deve ser continuo para aprimorar a aplicação das politicas 

públicas e os resultados almejados. 

Um destaque importante na proposição e desenvolvimento das políticas públicas de TA 

fica a cargo dos atores envolvidos. No caso do presente estudo a maior participação do 

departamento de TA da Finep na proposição das ações, descentralizando as decisões dos 

gabinetes, é uma proposta para que as ações sejam mais condizentes com as reais necessidades 
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e potencialidades do mercado de tecnologia assistiva. Isso, entretanto, depende 

fundamentalmente do conhecimento das características e números do mercado brasileiro de TA. 
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8. APÊNDICE A - Roteiro da entrevista 

 
Roteiro da entrevista 
 

A presente entrevista tem como objetivo a coleta de dados e informações para auxiliar o trabalho 
de pesquisa da dissertação da mestranda Maria Paula Cardoso Matos de Almeida da Fundação 
Getúlio Vargas, cujo tema é “A Efetividade das Políticas Públicas de Inovação nas Ações de 
Incentivo Voltadas para o Segmento das Tecnologias Assistivas e Promovidas pela Finep”. 

As informações aqui obtidas gozarão do sigilo da identidade do entrevistado e o mesmo será 
tratado com a terminologia de entrevistado no Relatório Final da Pesquisa. Os resultados desta 
pesquisa poderão ser publicados, mas em nenhum momento serão citados os nomes ou qualquer 
informação que o identifique. 

A entrevista está dividida em três momentos, a saber: 
1º Dados Pessoais 
2º Dados Profissionais 
3º A realização das perguntas 
 
Antes de iniciar as perguntas, gostaria de solicitar sua concordância para a gravação da 
entrevista.  
(  ) Sim, não me oponho à gravação da entrevista.  
(  ) Não, prefiro que não seja gravada a entrevista. 
 
1º Dados Pessoais 
1.Nome: ______________________________________________________________________ 
2. Idade: _______anos  
3.Qual a sua escolaridade? Graduação        (  ) Em que área? ______________________ 
                                          Pós-Graduação (  ) Em que? ________________________ 

         Mestrado          (  ) 
         Doutorado        (  ) 
         Pós-Doutorado (  ) 

2º Dados Profissionais  
1.Tempo de trabalho na Finep? ______anos e _______meses. 
2.Cargo que ocupa?   __________________________________________________________. 
3.Há quanto tempo trabalha com a temática Tecnologia Assistiva? 
 ______anos e ______meses. 
4. Como se interessou pelo tema Tecnologia Assistiva? 
 
3º Entrevistas  
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1. Atualmente existe(m) ação(ões) ou política(as) do governo federal cujo foco seja Tecnologia 
Assistiva (TA)? Quais e fale um pouco sobre elas. 

2. A partir de quando a Finep começou trabalhar com esse tema e a receber recursos para a 
execução das ações? 

3. Como você percebe a relevância do tema TA para a sociedade brasileira? Como você percebe a 
importância dada ao tema Tecnologia Assistiva pelo Governo Federal?  

4. Quais os principais instrumentos para a eleição dos projetos de TA pela Finep? E qual sua 
opinião sobre eles quanto à adequação, periodicidade e outras caraterísticas da temática de TA? 

5. Quais são os públicos (direto e indireto) para as ações e projetos de TA apoiados pela Finep?  

6. Após a execução dos projetos apoiados, os resultados efetivos são conhecidos pela Finep? Ou 
seja, há inclusão deles (produtos, serviços e/ou processos) no mercado consumidor? Considere 
para sua resposta tanto os produtos, como os serviços e os processos inovadores apoiados. 

7. Se a resposta da pergunta anterior for que os resultados não são conhecidos, então, na sua 
opinião qual seria a principal causa, dificuldade para essa situação? 

8. Você saberia informar, em percentual, a média de projetos apoiados versus o total de projetos 
recebidos em uma chamada? E, qual o entendimento que você teria sobre esses números?  

9. O que poderia ser feito para que os resultados efetivos no mercado consumidor fossem 
conhecidos? 
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9.  APÊNDICE B – Transcrição das Entrevistas 
 
Entrevistado 1 
 
1. Atualmente existe(m) ação(ões) ou política(as) do governo federal cujo foco seja Tecnologia 
Assistiva (TA)? Quais e fale um pouco sobre elas. 
Resposta: Não tenho uma visão macro dos programas de TA no Brasil. Eu tenho uma visão mais 
da Finep, do ponto de vista operacional. Eu conheço o programa do Governo Federal Viver sem 
Limite que é um programa bem amplo e que tem um desdobramento forte para a Finep. Mas, 
uma visão do setor como um todo do Brasil, eu tenho limitações. Meu conhecimento ocorre a 
partir da minha experiência de trabalho na Finep 

 
2. A partir de quando a Finep começou a trabalhar com esse tema e a receber recursos para a 
execução das ações? 
Resposta: A partir de 2005. Eu conheço do ponto de vista histórico, mas não acompanhei o 
processo inicialmente.  

 
3. Como você percebe a relevância do tema TA para a sociedade brasileira? Como você percebe a 
importância dada ao tema Tecnologia Assistiva pelo Governo Federal?  

Resposta: Eu vejo a política do governo federal mais como uma questão de propaganda e ela é 
pouco eficiente, pois não aborda o problema exatamente. Ela está mais associada às compras 
governamentais, porém os produtos que chegam a quem precisa são de baixa qualidade e sem 
nenhum tipo de garantia, o que não resolve o problema da população. Eu acho que a temática de 
TA é importante, pois busca a inclusão social e proporciona oportunidades para as pessoas com 
deficiência de inserção social, profissional e de melhor qualidade de vida. Isso do ponto de vista 
humano já estimula o tema. No setor de TA existe uma barreira econômica muito grande, pois 
quem tem dinheiro usa a tecnologia para melhorar o seu dia a dia. Isto é, compra, tem acesso 
aos bens e serviços de TA. Já os que não têm dinheiro dependem do governo e isso gera uma 
assimetria nesse mercado. Por esses motivos, é importante a participação estatal para 
homogenizar as oportunidades para essas pessoas. A proposta do governo é intervir e estimular 
as empresas brasileiras para deixarmos de ser importadores desses produtos. O governo já 
gastou uma boa quantidade de dinheiro, mas de maneira pouco efetiva. Os resultados em 
relação aos recursos destinados são pífios. Os resultados não são mensurados efetivamente. Por 
outro lado, uma das características próprias desse mercado é a assimetria, grande produtores 
internacionais de produtos sofisticados e caros do ponto de vista da oferta e, do lado da 
demanda, a carência. Tudo isso atrapalha o desenvolvimento. No olhar da Ciência &Tecnologia, 
que é o foco da Finep, no Brasil há baixa agregação de valor e pouca tecnologia, os produtos 
são extremamente simples e uma das consequências é o foco no segmento de cadeira de rodas, 
por ser mais fácil e utilizar menos tecnologia. No Brasil o que se faz, ainda, é muito rudimentar. 
Não conseguimos transformar recursos investidos em produto com tecnologia e valor agregado. 
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Nós ainda não conseguimos dar o pulo de transformar recurso investidos em produto com valor 
agregado, tecnologia e com conhecimento embutido. 

 
4. Quais os principais instrumentos para a eleição dos projetos de TA pela Finep? E qual sua 
opinião sobre eles quanto à adequação, periodicidade e outras caraterísticas da temática de TA? 

Resposta: Os projetos reembolsáveis, que são de maior destaque, atualmente, na Finep, não se 
transformaram, até hoje, em contratos para o segmento de TA. Recebemos algumas propostas, 
mas elas não foram aprovadas. Em parte pelo perfil do setor no Brasil, em parte porque as 
propostas não foram consideradas elegíveis ou porque a empresa desistiu de seguir o caminho 
dos contratos reembolsáveis. Existem aí duas coisas, primeiro que tendo uma grande oferta de 
recursos não reembolsáveis, o empresário, dificilmente, irá submeter uma proposta reembolsável 
se ele tem a oportunidade de não pagar/devolver os recursos recebidos. Isso desestimula os 
contratos reembolsáveis. Por outro lado, o perfil das empresas. Elas são muito pequenas e têm 
dificuldades de apresentar garantias e apresentam projetos muitos pequenos que estão fora do 
perfil atual dos projetos reembolsáveis elegíveis da Finep. Por essas razões, os projetos de TA se 
restringem à empresa mais ICTs (convênios) e às subvenções econômicas. Quanto a 
periodicidade e características dos editais lançados, não há uma continuidade em termo de 
escopo e tempo. A continuidade é só temática, não é política. Cada edital é negociado 
internamente, depende dos recursos. 

 
5. Quais são os públicos (direto e indireto) para as ações e projetos de TA apoiados pela Finep?  

Resposta: O mercado (público) de TA no Brasil são as ICTs e as empresas, fora as de cadeiras 
de rodas que são maiores, pequenas (start ups, pré-operacionais, com faturamentos pequenos.) É 
um setor muito pulverizado e com dificuldades no mercado de atuação, além de apresentar 
muitas assimetrias, por isso, é um desestimulo ao investimento para as empresas de grande 
porte. Acontece de uma empresa de grande porte ter um projeto voltado para TA, como a IBM, a 
CEMIG, têm projetos nessa área. Não devemos escolher o tipo de empresa, temos que focar no 
resultado.  

 
6. Após a execução dos projetos apoiados, os resultados efetivos são conhecidos pela Finep? Ou 
seja, há inclusão deles (produtos, serviços e/ou processos) no mercado consumidor? Considere 
para sua resposta tanto os produtos, como os serviços e os processos inovadores apoiados. 

Resposta: Para Finep como (um) todo não existe. 

 
7. Se a resposta da pergunta anterior for que os resultados não são conhecidos, então, na sua 
opinião qual seria a principal causa, dificuldade para essa situação? 
Resposta: O sucesso na Finep é medido pela execução do orçamento, não há métrica de 
eficiência. Isso é burro do ponto de vista de saber o que realmente está sendo feito, se estou 
tendo sucesso ou não. O que se torna uma fragilidade institucional. 
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8. Você saberia informar, em percentual, a média de projetos apoiados versus o total de projetos 
recebidos em uma chamada? E, qual o entendimento que você teria sobre esses números?  

Resposta: Por volta de 10% a 15% .Uma das causa é a qualidade dos projetos, muitos não têm 
enquadramento temático, não atende aos requisitos protocolares. 
9. O que poderia ser feito para que os resultados efetivos no mercado consumidor fossem 
conhecidos? 

Resposta: Deveria ter um acompanhamento após o encerramento das atividades do projeto, 
porque no modelo atual a nossa obrigação do ponto de vista de acompanhamento se encerra 
junto com o projeto. Não são acompanhados nem observados os desdobramentos do projeto, 
uma vez concluído o protótipo ou produto, do ponto de vista técnico, não conhecemos o que vem 
depois. Poderia ser uma espécie de prestação de contas no sentido da empresa mostrar seus 
resultados depois, por meio de relatórios, alternativa nesse sentido. Prestação de contas talvez 
não fosse o melhor termo, mas seria no sentido de um retorno, feedback, uma informação a 
respeito do desempenho do produto no mercado. Seria um relatório. Isso valeria muito para os 
produtos, não valeria para outras situações como processos e metodologia. Mas para isso 
deveria se ter uma metodologia, nada muito sofisticado, como apresentar informações do 
mercado, se o produto foi aceito, se vendeu, se não vendeu, se a expectativa que se tinha a 
respeito do produto foi concretizada. Mesmo assim, são informações imprecisas, porque estamos 
falando do começo. Pois, pode se tratar de um produto realmente inovador que pode não ter um 
mercado formal estabelecido. E o insucesso inicial não significa um problema exatamente, pode 
ser uma adaptação à criação de um novo mercado, então é uma tentativa. De qualquer maneira 
eu acho que fica uma interrogação, realmente, um problema difícil de ser solucionado. Essa 
dúvida faz parte ainda do tipo de projeto que a Finep apoia, é da natureza do negócio. Pode se 
tentar mitigar através, de repente, desse tipo de relatório, mas dificilmente esse tipo de dúvida 
vai deixar de existir.  
 

Entrevistado 2  
1. Atualmente existe(m) ação(ões) ou política(as) do governo federal cujo foco seja Tecnologia 
Assistiva (TA)? Quais e fale um pouco sobre elas. 

Resposta: O mais relevante é o Plano Viver Sem Limite que tem várias áreas de atuação e, 
dentre elas, o apoio a TA, com um orçamento original do governo de 90 milhões, mas não sei 
informar o quanto e como foi utilizado. As ações em TA pela Finep estão vinculadas, fazem parte 
do Viver sem Limite 

 
2. A partir de quando a Finep começou trabalhar com esse tema e a receber recursos para a 
execução das ações? 

Resposta: Observando o histórico das ações, podemos dizer que 2005 foi o pontapé inicial para 
o apoio a essa área e início das discussões de forma mais concreta. A partir de uma Chamada da 
Finep que não levava o termo de TA, mas com foco para desenvolver produtos para pessoas com 
mobilidade reduzidas, deficientes. Atualmente, temos vários projetos no departamento, mas 
também em outras áreas da Finep. O “Andar de novo” que é um dos projetos de maior projeção 
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nacional também está no âmbito do Viver Sem Limite. A partir de 2005 passou a existir uma 
certa frequência das ações de TA na Finep, pelo menos a cada dois anos. 

 
3. Como você percebe a relevância do tema TA para a sociedade brasileira? Como você percebe a 
importância dada ao tema Tecnologia Assistiva pelo Governo Federal?  

Resposta: Do ponto de vista do governo, hoje em dia é considerada uma área prioritária, apesar 
do valor relativamente baixo. Pensando de uma forma bem fria, o investimento é pequeno e a 
propaganda política tem um impacto alto, é fácil para ser utilizado politicamente. Do ponto de 
vista da sociedade há um desconhecimento por grande parte da população da tecnologias 
disponíveis.  

  
4. Quais os principais instrumentos para a eleição dos projetos de TA pela Finep? E qual sua 
opinião sobre eles quanto à adequação, periodicidade e outras caraterísticas da temática de TA? 

Resposta: Os utilizados são os editais para os convênios de cooperação e ICT, empresa ou 
subvenção. Mas, pelos resultados finais dos últimos editais que têm sido muito baixos, menor que 
os recursos disponíveis, eu acho que não são os instrumentos mais adequados. As empresas que 
trabalham com esse tema e que têm demonstrado interesse nos editais da Finep são pequenas ou 
micro pequenas. Por outro lado, as pesquisas nessa área ainda são incipientes, tanto que em 
vários temas se fazem pesquisas em paralelo e há muitos gargalos, e pior não há comunicação 
entre os pesquisadores. Existe uma demanda forte da sociedade, mas o estágio de 
desenvolvimento das tecnologias ainda é muito imaturo. Tanto nas universidades quanto nas 
empresas. Por exemplo, a questão do “vale da morte”, a TA é uma área que apresenta uma 
grande dificuldade em sair da identificação de um produto que tem um potencial para 
disponibilização do produto no mercado. Esse pulo ainda é muito difícil. E um mercado cuja 
cadeia da pesquisa até chegar ao mercado é muito complexa, não se fecha naturalmente. Outro 
mercado mais fácil seria das compras do governo - compras públicas. O último edital usou o 
direcionamento das compras públicas, mas da forma como foi feito ele não conseguiu atingir o 
sucesso. Pois, se é sabido, claramente, onde se quer chegar, poderia se pensar em alguma coisa 
mais direcionada, eu não saberia dizer que instrumento deveria ser utilizado, mas penso em um 
mais perto de uma encomenda, ou uma parceria público-privada que seja direcionando mais a 
seleção dos projetos para o que realmente se deseja. Assim, se fecharia em um grupo que domina 
aquele conhecimento desejado para as compras governamentais . E para se desenvolver as 
tecnologias tem que se pensar em um instrumento de financiamento com menos amarras, pois as 
empresas pequenas já têm suas dificuldades e a burocracia só piora a candidatura das mesmas 
aos recursos disponíveis na Finep. Acredito que temos que buscar uma nova forma, pois a 
utilizada atualmente não esta dando os resultados que se espera em termos de demanda pelos 
recursos. Por outro lado, muitas das demandas do governo já são obsoletas, o que não atrai as 
empresas para os editais. Pensando alto, uma possibilidade de instrumentos seria algo híbrido 
para apoio para ICT através de convênio e subvenção para as empresas, mas sem grandes 
amarras para não destimular as empresas. Um edital aberto com áreas mais amplas para a 
temática de TA e que teria como públicos as ICTs e as empresas e cada um receberia os recursos 
para realizar o projeto. Não estou considerando o aspecto legal, é só uma possibilidade. 
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5. Quais são os públicos (direto e indireto) para as ações e projetos de TA apoiados pela Finep?  
Resposta: Direto deveriam, teoricamente, ser os Centros de Desenvolvimento de TA que têm 
como ponto focal o Renato Acher. É uma rede que foi montada e vem se desenvolvendo. Mas, na 
verdade nós temos, no atual momento, um contato e uma integração muito pequena com os 
integrantes dessa rede. Hoje, nós não temos esses centros como clientes. Eles seriam 
multiplicadores, pois as empresas já saberiam quais seriam os lugares seguros para se discutir 
desenvolvimento e tecnologia. O público indireto seria a sociedade inteira.  

 
6. Após a execução dos projetos apoiados, os resultados efetivos são conhecidos pela Finep? Ou 
seja, há inclusão deles (produtos, serviços e/ou processos) no mercado consumidor? Considere 
para sua resposta tanto os produtos, como os serviços e os processos inovadores apoiados. 

Resposta: Não, na verdade hoje não se conhece nada de forma sistematizada sobre os resultados 
das Chamadas e Ações até agora realizadas/apoiadas pela Finep em TA. Apesar de que foi 
iniciado este ano, no departamento de TA, um estudo que irá ajudar a ter uma visão bem 
objetiva e que irá ajudar inclusive na elaboração de novas propostas de editais. Mas, 
considerando o que foi feito até o ano passado não temos informações, dados para saber qual o 
estágio atual do desenvolvimento dos produtos e quais chegaram ao mercado.  

  
7. Se a resposta da pergunta anterior for que os resultados não são conhecidos, então, na sua 
opinião qual seria a principal causa, dificuldade para essa situação? 

Resposta: O motivo da ausência dessa informação eu não sei dizer, talvez uma questão 
gerencial, mas elas são essenciais, pois ajudariam a identificar a melhor forma de financiamento 
e também de futuras aberturas de processo de seleção. Por exemplo, já foram apoiados pela 
Finep vários projetos para Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), mas não conhecemos até 
hoje em que nível se chegou nesses projetos, e, como esses diferentes projetos poderiam se 
comunicar para ajudar, através da troca de informações, a resolver os gargalos. Isso é 
fundamental na área de pesquisa. 
 
8. Você saberia informar, em percentual, a média de projetos apoiados versus o total de projetos 
recebidos em uma chamada? E, qual o entendimento que você teria sobre esses números?  

Resposta: Mais ou menos na faixa de 10% a 20%. 

 
9. O que poderia ser feito para que os resultados efetivos no mercado consumidor fossem 
conhecidos? 

Resposta: Seria interessante pensar em uma forma de fechamento das Chamadas. Algum tipo de 
evento onde fossem expostos os resultados finais da Chamada e, assim, promovesse a troca de 
informações entre os executores. Movimentos simples já podem surtir efeitos, como ter um 
documento final para a Chamada, com tabelas, com dados definidos que mostrem até onde o 
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projeto chegou, os pontos críticos, possibilitando camparações e a criação de um histórico. Não 
é preciso inventar muito. É preciso estruturar as informações para que elas não se percam no 
tempo. O desconhecimento da efetividade das ações produz uma carência de informação que 
dificulta a tomada de decisões acertadas. Nós teríamos que ter uma integração maior, como por 
exemplo, com o Renato Acher (centro maior), com setores do governo que lidam com a temática 
para evitar que fiquemos na posição de executor de uma política que não foi por nós, definida ou 
sugerida.  
 

Entrevistado 3  
 1. Atualmente existe(m) ação(ões) ou política(as) do governo federal cujo foco seja Tecnologia 
Assistiva (TA)? Quais e fale um pouco sobre elas. 
Resposta: Quando saí do departamento, há 1 ano, estávamos com o programa Viver Sem Limite 
e também com as linhas de financiamento para a aquisição de TA via sistema financeiro, acho 
que do Banco do Brasil, pois quando se quer dar foco no mercado, o financiamento faz parte da 
estratégia da política. É um subsídio bem interessante, eu estive olhando. O programa Viver sem 
Limite deu uma importância significativa à temática, criou um status de Governo Federal, 
institucionalizou. Além disso, temos a questão paralela que é a do esporte paralímpico, que 
também reforçou essa temática com a realização das olimpíadas no Brasil.  
 
2. A partir de quando a Finep começou a trabalhar com esse tema e a receber recursos para a 
execução das ações? 
Resposta: Foi em 2005. Os recursos eram poucos, o dinheiro vinha do Ministério da Saúde, 
eram projetos de baixo valor. Não se tinha a relevância que se tem hoje e não se conseguia 
disputar recursos. Parecia mais uma experiência do que uma prioridade, ou uma política. Vamos 
ver o que a gente recebe nessa área de projetos? Houve um empenho pessoal de um dos 
analistas, Patricia Retz, para abrir o espaço da temática, pois na época não havia interesse da 
Finep pelo tema. Essa é uma área de quase militância, você mistura muito no fazer político um 
envolvimento pessoal muito grande (pessoal, emocional, familiar). Essa política ganhou a 
relevância e o espaço atual em função de algumas pessoas que conseguiram trazê-la para as 
prioridades, o mesmo ocorreu na Finep com a insistência da analista e aí foi feita uma primeira 
chamada com recursos muito limitados, mas para dar o primeiro pontapé. Por não ser uma 
prioridade institucional, a temática ficou esquecida por muito tempo até que o Governo Federal 
retomou o tema e aí a Finep voltou a ter chamadas significativas nesta área.  

 
3. Como você percebe a relevância do tema TA para a sociedade brasileira? Como você percebe a 
importância dada ao tema Tecnologia Assistiva pelo Governo Federal?  

Resposta: Existem grupos bastante organizados. A sociedade civil de alguma maneira cobra 
isso, por que é muito pesado. E os recursos hoje são muito precários para ajudar as pessoas que 
realmente precisam. A manutenção das estruturas de fisioterapia, dos equipamentos é tudo muito 
precário. A força dessas organizações e das mães é significativa. É uma militância por direitos, 
por saúde, por bem estar social, para adquirir equipamentos de qualidade. Por não existir 
estruturas adequadas, a carga do dia a dia recai sobre as famílias (as mães, as tias, as avós, os 
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irmãos) que fazem esse suporte e aí elas começam a demandar do Estado para dar condições 
básicas (forma de comunicação, sondas, fraldas). O que tem de bom é caro e é importado e não 
chega para todos que precisam. E o que é produzido ainda não é suficiente para atender as 
pessoas que precisam. As organizações civis têm esse papel de cobrar do governo. O universo 
das pessoas deficientes não pode ser quantificado pelo número de pessoas deficientes, mas sim 
pelo entorno e o que ele mobiliza. Uma criança com paralisia cerebral precisa de 
acompanhamento em tempo integral. Há uma questão financeira por trás que seria tirar da mão 
do governo o assistencialismo e levar para o mercado com custo baixo e com o acesso ao crédito 
facilitado para as pessoas. Isso desoneraria o Estado. O Brasil é hoje um grande importador 
nessa área, principalmente em órtese e prótese, e isso faz com que o governo passe a dar 
prioridade a esse setor para combater esse déficit, mas não se tem estatística e aí é difícil definir 
prioridades e políticas, e aí é força da pressão. 

 
4. Quais os principais instrumentos para a eleição dos projetos de TA pela Finep? E qual sua 
opinião sobre eles quanto à adequação, periodicidade e outras caraterísticas da temática de TA? 
Resposta: Quando a TA se tornou prioridade do Governo Federal a periodicidade dos editais 
passou a ser muito grande, mas aí a quantidade de projetos apresentados diminuiu e os 
proponentes passaram a se repetir, eram sempre os mesmos. Os instrumentos utilizados, ICTs, 
subvenção econômica e ICTs cooperativados com empresas. A primeira chamada foi de ICT, 
depois de subvenção e em seguida ICTs cooperativadas. Na primeira chamada veio um mundo 
de proposta, foi uma chamada genérica, quase um levantamento do que as pessoas imaginavam 
de TA aqui no Brasil. Na segunda que foi de subvenção, o perfil das empresas era inadequado, 
pequenas sem faturamento e sem condições de desenvolver os projetos e as propostas eram 
muito fracas. Passou-se a exigir mais das empresas, não podia ser qualquer empresa, pois se 
apresentavam empresas recém-criadas, com faturamento zero. Por essas razões, eu não acredito 
que a gente tenha tido muitos bons resultados dessas primeiras subvenções, assim, em termos de 
gerar um produto que tenha chegado até o mercado consumidor. À medida que as exigências do 
perfil das empresas foi aumentando, tivemos uma redução do número de propostas. Do lado das 
ICTS temos sempre os mesmos grupos de pesquisas que precisam ser alimentados com os 
recursos financeiros para a sobrevivência do grupo, pois é a partir dessas pesquisas que eles 
formam seus alunos e se qualificam. Por esse motivo, estão sempre propondo pesquisas (básica e 
aplicada). Temos também poucos grupos de pesquisa que trabalham com as empresas e as 
empresas realmente têm interesse naquele desenvolvimento para se alavancar. É um grupo 
menor ainda. Quando se faz uma Chamada de ICT cooperativado o número de projetos 
propostos/recebidos é muito maior, mas não tem o foco mercadológico. Hoje não temos muitas 
empresas qualificadas com esse interesse em apostar em pesquisa para poder apostar nos 
projetos, entrar de parceira nos projetos. O que se tem muito, são muitas empresas 
importadoras. Isso compromete o lançamento de editais em curtos espaços de tempo. Talvez 
fosse interessante, ao invés de Chamadas que competem entre si, pensar nessa cadeia toda, ou 
seja feito o protótipo (prova de conceito) se ter um financiamento (subvenção, crédito) para 
chegar à linha de montagem, pois trata-se de outro projeto.  

 
5. Quais são os públicos (direto e indireto) para as ações e projetos de TA apoiados pela Finep?  
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Resposta: Público direto, eu acho que são os pesquisadores, na verdade os grandes beneficiados 
são os pesquisadores mesmos, não é ainda a população que vai ser assistida. Estamos ainda no 
foco acadêmico, não estamos olhando as demandas mesmo dessa população, porque não temos 
diagnósticos, não temos contato com essa realidade. Nosso contato é via academia, ou via 
algumas empresas. Nós nunca conversamos com a sociedade civil para saber quais são as suas 
demandas. Nunca promovemos um debate que juntasse sociedade civil e pesquisa para ver 
exatamente o que é prioridade. Não se tem números. Eu acho que uma briga que se poderia ter é 
que nas pesquisas do IBGE você conseguisse abrir mais isso, quantificar essa realidade. Um 
grupo que fica deficiente (que não é de nascença) e que é numeroso e populoso cada vez mais, é 
o idoso. Temos que definir as prioridades e para definir prioridades tenho que ter um critério, 
como não tenho, posso fazer pelo impacto social, pela questão econômica, pela urgência, por 
quem grita mais, por quem faz mais pressão social. Como não defino o critério, vou atacando 
tudo ao mesmo tempo e aí o resultado é mais difícil. 
6. Após a execução dos projetos apoiados, os resultados efetivos são conhecidos pela Finep? Ou 
seja, há inclusão deles (produtos, serviços e/ou processos) no mercado consumidor? Considere 
para sua resposta tanto os produtos, como os serviços e os processos inovadores apoiados. 

Resposta: Dos projetos que acompanhei, uma média de 30, eu diria que transformados em 
produtos foram muito poucos, dois ou três. Posso te dar esse número depois certinho. Eu estou 
chamando de produto o protótipo. A dificuldade em transformar o protótipo em produto está em 
se trabalhar em um grupo de pesquisa que não trabalha em associação com uma empresa. Não 
há empresas interessadas, pois transformar o protótipo em produto envolve um custo muito alto. 
Na subvenção de 2010, pude observar nas visitas as empresas que em algumas delas o projeto 
fazia parte da estratégia da empresa. A empresa ia transformar o projeto em um produto, em 
outras não. Temos também a fragilidade de perpetuidade da empresa, pelo perfil da maioria das 
empresas do segmento (micro e pequena).  

 
7. Se a resposta da pergunta anterior for que os resultados não são conhecidos, então, na sua 
opinião qual seria a principal causa, dificuldade para essa situação? 

Resposta: Nosso acompanhamento é formalista, ele se preocupa mais com a forma do que o 
resultado. O não cumprimento da forma penaliza mesmo que se tenha alcançado o resultado. 
Essa dificuldade está presa ao olhar formalista, pois desde que projeto não cumpra, mas 
justifique, nós aceitamos. Não há uma preocupação com o efeito da ação de chegar a quem está 
precisando. Estamos preocupados se ele cumpriu, se ele mandou o relatório, se fez as etapas, ou 
se não fez, justificou adequadamente, se deu errado porque deu errado. Nós financiamos muitos 
projetos de cadeiras de rodas, mas nós não sabemos se a cadeira de rodas é um problema. A 
Finep não tem esse olhar em relação a nenhuma temática, eu não vejo nenhuma área fazendo 
esse tipo de questionamento. Um dos projetos que eu acompanhei ele patenteou, mas não tinha 
nenhuma empresa interessada em transformar aquela patente em produto. 

 
8. Você saberia informar, em percentual, a média de projetos apoiados versus o total de projetos 
recebidos em uma chamada? E, qual o entendimento que você teria sobre esses números?  
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Resposta: De cabeça assim, em média 10%. Atribuo esse baixo percentual à fragilidade dos 
projetos em termos de metodologia, proposta, projetos genéricos demais, mal escritos, com 
problema de apresentação, muitas vezes você não sabe o que o projeto vai fazer. Falando de 
subvenção econômica principalmente você exigir (o edital) uma avaliação do mercado e do 
posicionamento. Essas informações as empresas não vão ter mesmo, pois as empresas não têm 
essa visão, muitas vezes elas estão na fase de verificar se aquilo que estava propondo vai 
funcionar.  
 
9. O que poderia ser feito para que os resultados efetivos no mercado consumidor fossem 
conhecidos? 

Resposta: Participei de eventos de acompanhamento, um em Telemedicina, um em Jogos 
Educacionais e vários do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD). Esse último, a 
melhor experiência de acompanhamento de projeto que participei. Foi um modelo único. Tinham 
discussões técnicas com reuniões periódicas com os pesquisadores e o acompanhamento técnico 
era feito em paralelo às discussões técnicas. A troca de informações ajudava a adiantar etapas e 
a não cometer erros já cometidos. A Finep devia fazer que nem feira de ciência, reunir todos os 
projetos de uma mesma chamada no final da execução para apresentação do que foi feito (o 
protótipo, o PowerPoint). Antes de fechar a formalidade valeria a pena ver os projetos, 
principalmente se tem produto. Assim, reuniríamos todos que estavam trabalhando na mesma 
temática (edital). A experiência do SBTVD para mim foi a melhor, porque se tinha o 
acompanhamento e se trabalhava com a filosofia de “project” e não de “plano de trabalho”. 
Tinha que ser informado o percentual de execução de cada uma das atividades – ia sendo criado 
um medidor de execução. Isso não significou sucesso absoluto, pois sabíamos os que não tinham 
feito nada, os que estavam com o projeto atrasado. Esse foi o modelo de acompanhamento mais 
interessante, pois se tinha o objetivo da Chamada. Toda Chamada tem que começar dizendo o 
seguinte: Qual é a minha expectativa em relação a ela? O que eu acho que ela vai me dar? Não 
significa que ela vá dar exatamente, mas você tem que ter um objetivo. Eu quero terminar essa 
Chamada com dois, três produtos no mercado e se não terminar eu tenho que saber o porquê de 
não ter conseguido. 

 
Entrevistado 4  
1. Atualmente existe(m) ação(ões) ou política(as) do governo federal cujo foco seja Tecnologia 
Assistiva (TA)? Quais e fale um pouco sobre elas. 

Resposta: Eu acho que a principal ação, o mais interessante, foi dessas ações que foram 
surgindo em cada instituição, o governo perceber essa relevância da área e criar o Plano 
Nacional para as Pessoas com Deficiência que é o Viver sem Limite. Então, a partir daí sim, que 
é uma articulação controlada pela Casa Civil, que envolveu no início 15 ministérios, eu não sei 
agora. E aí envolve tudo, tanto o desenvolvimento tecnológico, que está mais diretamente ligado 
à gente, como incentivo para aquisição de produtos pelas pessoas com deficiência e ações do 
MEC. É um programa bem extenso e tem uma articulação governamental que não tinha 
anteriormente. As ações eram antes individualizadas. Nós começamos com uma ação na Finep, o 
MCTI nos pediu os contatos das instituição e gerou o cadastro das tecnologias que era uma 
coisa bem incipiente no primeiro momento e foi sendo aperfeiçoado, agora está mais 
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aperfeiçoado o catálogo. As fundações FAPs começaram a lançar editais, o CNPq também 
começou a lançar editais nessa linha, se não me engano ele não tinha edital nessa linha 
anteriormente. 
 
2. A partir de quando a Finep começou a trabalhar com esse tema e a receber recursos para a 
execução das ações? 

Resposta: Nossa articulação começou em 2004 e nós conseguimos lançar essa ação em 2005, 
mas depois de uma grande luta interna, até para conseguir os recursos. Só para você ter uma 
ideia, para essa primeira chamada foram destinados R$ 4 milhões para apoiar quase 25 
projetos. Então, no inicio era uma necessidade de convencimento dessa ação. Batemos em várias 
portas fechadas até conseguir apresentar nossa proposta para o Presidente da Finep, na época 
Sérgio Rezende. Foi uma articulação grande para obter esses recursos. Hoje, nós temos mais 
recursos. Antes dessa ação, eu não conheço nenhuma ação específica na Finep nessa área, talvez 
uma área pudesse ter um ou outro projeto específico, mas não era uma ação articulada como a 
iniciada em 2004 e que continua até hoje. Uma outra ação, estrutura para o tema, foi o 
surgimento em 2006 do Comitê de Ajudas Técnicas, o CAT, para discutir as diretrizes. Era 
formado por especialistas do setor e por representantes dos órgãos governamentais e a Finep 
também participava por conta de estar trabalhando com a temática (edital de 2005). 

 
3. Como você percebe a relevância do tema TA para a sociedade brasileira? Como você percebe a 
importância dada ao tema Tecnologia Assistiva pelo Governo Federal?  

Resposta: Hoje muito mais, no começo a gente tinha que convencer de que era um tema 
relevante para ser apoiado. Hoje não, as demandas vêm da Casa Civil, do MCTI, têm diversas 
ações ocorrendo em outras instituições. A gente percebe que não que tenha sido a partir da 
nossa ação, mas o MCTI, em um levantamento recente para fazer uma divulgação, disse que as 
ações começaram estruturadas aqui na Finep. Hoje o tema está muito mais em evidência, 
diversas instituições possuem ações para pessoas com deficiência e têm muito mais recursos. 
Existe uma grande diferença de dez anos atrás para agora em relação à repercussão. Hoje temos 
uma melhor organização, um maior peso em importância, temos os conselhos, o Conselho 
Nacional da Pessoa com Deficiência. Há uma maior atuação. Apesar das reclamações de que 
não há inclusão, que faltam muitos benefícios, que os produtos são caros e importados. De dez 
anos para cá ocorreu uma mudança, uma evolução muito grande na percepção, na relevância, 
na intenção de destinar recursos, mas para você ver (colher) os resultados acho pouco tempo. 
Não foi há dez anos que tivemos essa injeção de recursos e programas/ações estruturadas do 
governo – o Decreto é de 2011. Na verdade para se ter os resultados, as ações precisam 
continuar estruturadas, injeção de recursos permanecerem e corrigidas as deficiências, que 
aparecem quando se tem um programa novo ou uma ação nova, assim, poderemos ter resultados 
daqui a algum tempo. Outra coisa é que a TA é uma área multidisciplinar, ela não era 
reconhecida como área, no comitê que a gente trabalhava tinha essa preocupação de reconhecer 
a TA como área de conhecimento, ter cursos, doutorado, mestrado, talvez alguma coisa também 
no ensino médio nesse sentido. Pois, assim, as pessoa passarão a ter contato com essa temática. 
Caso contrário, continuaremos fabricando produtos que não são voltados para pessoas com 
deficiência. A ideia não é ter só produtos para pessoas com deficiência e sim ter uma sociedade 
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inclusiva, tanto na educação, como nos equipamentos, na arquitetura, em tudo. Deveria ter um 
maior número de pessoas utilizando, por exemplo, equipamentos que fossem para o uso de todos 
– desenho universal.  
 
4. Quais os principais instrumentos para a eleição dos projetos de TA pela Finep? E qual sua 
opinião sobre eles quanto à adequação, periodicidade e outras caraterísticas da temática de TA? 

Resposta:. A Finep encontra-se em tempo de mudanças e os instrumentos trabalhados por ela 
estão mudando também. Especificamente para TA nós começamos sempre trabalhando com os 
editais e encomendas que eram os instrumentos que tinhamos disponíveis. O departamento não 
trabalhava com o instrumento reembolsável. A partir das atuais mudanças o reembolsável 
passou a ser um instrumento incorporado para TA. O programa de Rede Nacional de TA foi 
criado e direcionado até 90 milhões para 2012 a 2014. Só que quando fizemos o levantamento 
do perfil das empresas que recebemos nas chamadas anteriores, identificamos o perfil de micro e 
pequena empresa. Esse tipo de empresa esbarra no problema das garantias e enquadramento do 
instrumento. A Finep também começou a trabalhar com novos patamares de valores de projeto 
acima de 10 milhões e com determinado faturamento. Essas exigências traduzem-se em 
dificuldades para o fomento de empresa de TA para o instrumento reembolsável. Se 
trabalharmos com o desenho universal essas dificuldades se dispersam mais, pois, teoricamente, 
qualquer empresa é elegível (a exemplo das de médio e pequeno porte). Atualmente o 
departamento está desenvolvendo um plano de fomento para o instrumento reembolsável. No não 
reembolsável e nas encomendas trabalhamos bem sem problema, mas entendemos que para as 
empresas de TA teria que ser mais a subvenção. Só que os recursos da subvenção estão escassos. 
Hoje a Finep está precisando ter outras fontes de recursos. A gente também não tem conseguido 
apoiar bons projetos, pois a forma do chamamento, a padronização das chamadas de subvenção, 
as exigências de contrapartida financeira têm dificultado um pouco. Acho que estamos 
precisando adaptar não só os instrumentos como os critérios utilizados pela Finep. Eles não 
podem ser únicos para todos os tipos de produtos. Não dá para comparar um projeto de TA com 
um projeto da área de óleo, gás e petróleo. Os volumes, as empresa, os arranjos são diferentes. 
A maturidade do setores são diferentes. Com isso, poderíamos usar melhor os recursos e o 
volume atual destes seria pouco para apoiar os projetos de maior grau tecnológico, que 
substituíssem importações. 
No primeiro momento, lá em 2005 a demanda partiu do departamento. Nós buscávamos o que 
achávamos relevante, consultávamos instituições e fazíamos as ações. Depois que virou uma 
coisa maior, uma ação de governo que os recursos aumentaram, passamos a não ter tanta 
liberdade do que deveria ser feito. Algumas coisas partem da própria direção da Finep que 
define critérios básicos e que às vezes para as ações TA não são adequados, por tratar-se de 
empresas pequenas e também pelo setor ainda não dispor de maturidade, por não se ter tantas 
pesquisas. Isso acaba não deixando autonomia para nossa atuação como tínhamos no início e 
ficamos dependendo de uma maior negociação com os ministérios, como o MCTI e com a 
própria Finep. Quando fiz parte do CAT eu tentava alinhar as demandas ouvidas dos integrantes 
(especialistas de diversos setores) com ações que podíamos desenvolver na Finep. Certa vez, 
passei uns trinta e pouco e-mails para as pessoas que compunham o CAT para que elas dessem 
sugestões de temas e só recebi resposta de três. As pessoas questionam que o tema não está 
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adequado ou não atende, mas na hora de sugerir e se posicionar elas não dão o retorno. Existe 
uma dificuldade de apontar as necessidades. Por essa razão, buscamos informações na internet, 
nos encontros com especialistas e nos eventos para poder fazer nossas proposições de temas. 
Quanto à periodicidade a primeira chamada foi uma briga, como eu havia dito, para conseguir 
os 4 milhões e ocorreu em 2005. A segunda chamada só ocorreu em 2010. Passamos 5 anos sem 
fazer Chamada Pública (FNDCT). Durante esse intervalo tivemos editais de subvenção 
econômica os quais envolviam toda a Finep. A partir de 2012 os editais de subvenção passaram 
a ser feito por cada área, pois o processo em conjunto era muito complexo. Não temos como 
programar muito o que a gente faz e como a gente faz, dependemos do MCTI. Hoje com o Viver 
Sem Limite estamos tendo uma maior periodicidade, tivemos editais em 2011(chamada), 2012 
(subvenção) e 2013 (chamada) e tem uma previsão de recursos para 2015. Tudo depende da 
continuidade do programa Viver Sem Limite que é um programa do atual governo e estamos em 
ano de eleição. 
Há uma participação da superintendência do departamento na sugestão das temáticas como 
aconteceu no edital da chamada de 2013  

 
5. Quais são os públicos (direto e indireto) para as ações e projetos de TA apoiados pela Finep?  

Resposta: O público basicamente que trabalhamos são as ICTs, atualmente mais com as 
instituições de ensino e pesquisa, instituições federais. Antes a Finep trabalhava também com as 
Organizações Não Governamentais (ONGs), hoje não mais. Para a subvenção econômica temos 
mais as micro e pequenas empresas, mas conseguimos atrair algumas empresas de grande porte 
por ser um recurso não reembolsável. Temos também os institutos de pesquisa, a Rede de TA que 
objetiva desenvolver novos núcleos como os institutos federais de educação, só que alguns ainda 
bem incipientes. 

 
6. Após a execução dos projetos apoiados, os resultados efetivos são conhecidos pela Finep? Ou 
seja, há inclusão deles (produtos, serviços e/ou processos) no mercado consumidor? Considere 
para sua resposta tanto os produtos, como os serviços e os processos inovadores apoiados. 
Resposta: A Finep não tem uma tradição em fazer a verificação da eficácia das suas ações ou 
dos resultados obtidos pós-encerramento do projeto. Fazemos bem até o encerramento que é 
uma exigência do tribunal (TCU) que se faça a verificação. Já algum tempo, estamos querendo 
fazer essa avaliação para saber o que obtivemos de resultado depois do encerramento do 
projeto. A Finep hoje tem um foco muito voltado para empresa, inovação e produto no mercado, 
mas eu acho que na área social seria importante verificar os outros impactos que são a geração 
de novos projeto, de núcleos de pesquisa de desenvolvimento de Tecnologia Assistiva, o 
reconhecimento daquela instituição como pesquisadora dessa área, publicações, tese 
(dissertação) de mestrado, formação de pessoas, o interesse despertado nos alunos por essa 
temática. Esse tipo de coisa nunca é apropriado. O que se apropria hoje é se o produto chegou 
ao mercado, se tem patente. Mais do que isso, é preciso saber porque o projeto não conseguiu 
caminhar (chegar ao mercado). Esse é nosso papel, verificar que instrumento seria adequado 
usar quando se chegasse à fase de protótipo e se quisesse continuar, produzir. A ação de 
tecnologia e inovação deveria contemplar outras fases de forma que se conseguisse fazer o 
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produto ou serviço chegar ao mercado quando o produto final do projeto fosse sua chegada ao 
mercado. O que queremos com esse levantamento que estamos fazendo no departamento é saber 
quais são os resultados obtidos depois do atingimento do objetivo do projeto e quais as 
externalidades, pois podemos ter várias outras coisas geradas e que não eram objeto direto do 
projeto. A grande dificuldade desse levantamento é que não temos uma metodologia e estamos 
buscando concluir isso esse ano ainda. A Finep com esse sistema novo também pretende fazer 
esse tipo de avaliação pós-projeto. Um outro problema também é quando fazer isso (a análise 
pós-projeto). Estamos trabalhando com os projetos de 2005 que são projetos que finalizaram em 
2008 e seis anos depois a gente vai avaliar isso. Aí você pega um projeto desse e “o cara” diz: 
“ainda estou tentando uma parceria, minha patente ainda não saiu”. Temos que entender que o 
sistema ainda é moroso e se ele conseguisse uma patente rápida para negociar o produto talvez 
fosse um pouco diferente, tudo é muito moroso, complicado, difícil. São projetos de pesquisa e 
portanto não se pode querer resultado tão rápido. Ocorrem muitas prorrogações de prazo 
durante a execução do projeto e muitas vezes quando ele termina o objeto já está ultrapassado.   
 
7. Se a resposta da pergunta anterior for que os resultados não são conhecidos, então, na sua 
opinião qual seria a principal causa, dificuldade para essa situação? 

Resposta: Na minha concepção, os resultados não são conhecidos porque a Finep não definia 
isso como prioridade. A gente conseguia fazer o principal que é o acompanhamento da execução 
do projeto. O próprio fechamento da prestação de contas (financeira), a Finep não conseguia 
dar conta dessa etapa que dirá da pós-execução. E aí surgiram as simplificações e novos 
procedimentos para se chegar à etapa de prestação de contas. Nós da TA sentimos a necessidade 
de conhecer se o que tínhamos apoiado tinha dado algum resultado, tinha virado protótipo, mas 
faltava mão de obra para realizar esse trabalho. Estamos tentando. No passado houve uma ação, 
criada pelo Diretório de Pesquisa Privada – DPP, que estudava os setores e dava diretrizes para 
as ações, mas também não foi continuada, ficou pelo meio do caminho.  

 
8. Você saberia informar, em percentual, a média de projetos apoiados versus o total de projetos 
recebidos em uma chamada? E, qual o entendimento que você teria sobre esses números?  

Resposta: Vamos voltar um pouquinho antes, em relação ao quanto a gente recebeu nos 
primeiros editais. Antes os editais eram mais abertos e recebíamos muito mais projetos. No 
primeiro edital recebemos 190 propostas das quais muitas não se enquadravam em TA. Agora 
temos recebido demandas menores por ter editais mais focados. Olhando em volta, eu estive 
vendo em outras ações da Finep, tirando as ações do CT-Infra, que os editais se assemelham na 
quantidade de propostas recebidas (25,40,50 propostas). A demanda recebida não está tão 
diferente, mas ao longo do processo estamos apoiando muito menos projetos. Então, assim, ou 
estamos com critérios no nosso edital mais rigorosos do que os outros editais da Finep, ou com 
consultores que estão analisando de forma mais rígida ou coisa assim. E aí acho que precisamos 
rever exatamente o que a gente quer. O principal, que eu acho, é isso. Temos que ter um olhar 
crítico e rígido para selecionar bons projeto, acho que sim. Então, precisamos de uma demanda 
maior, se precisamos de uma demanda maior temos que ver que critérios temos que estabelecer 
para que recebamos mais propostas. Critérios ou focos. Por exemplo, os dois últimos editais 
foram lançados em novembro e dezembro e aí como estava direcionado às ICTs havia 
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coordenadores e fundações de férias, mas isso foge do nosso controle, pois foi quando o 
Ministério aprovou o edital. A falta de autonomia também atrapalha um pouco. Quanto mais 
rígidos os critérios menores as chances de apoiar um maior quantitativo de projetos. O 
percentual de projetos aprovados é de 10% do total da demanda recebida. 
 
9. O que poderia ser feito para que os resultados efetivos no mercado consumidor fossem 
conhecidos? 

Resposta: Talvez a continuidade, se ao finalizar a prestação de contas ficasse claro que ali não 
termina a obrigação do beneficiário, se amarasse como algo contratual para que daqui a 2, 3 
anos fossem prestadas informações em um formato padrão para que fossem respondidas 
perguntas que realmente se desejaria, a exemplo se foi requerida patente, se o produto chegou a 
mercado, se houve externalidades. Mas é preciso saber como lidar com esses dados e 
informações para que não se percam.  

 
Entrevistado 5  
1. Atualmente existe(m) ação(ões) ou política(as) do governo federal cujo foco seja Tecnologia 
Assistiva (TA)? Quais e fale um pouco sobre elas. 

Resposta: A partir da Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o governo 
brasileiro, como signatário, transformou esta convenção em algo com força de constituição 
(emenda). O governo respondeu a essa ação ao tornar-se signatário com o Plano Viver Sem 
Limite. O Plano Viver Sem Limite é uma política pública centralizada no Governo Federal que 
congrega várias outras ações e vários programas em diferentes dimensões. Especificamente, 
sobre Tecnologia Assistiva, ele traz dentro dele o Programa de Inovação em TA. Quando essa 
política foi anunciada, por meio de um decreto federal, em novembro de 2011, e antes mesmo em 
março de 2011, a Finep, a pedido do seu presidente, estruturou um programa de inovação em TA 
da Finep. Quando o Plano Viver Sem Limite foi lançado, ele incorporou este programa. Até 
então, não existia uma ação/política sistematizada. O que existia era uma ação dentro do Plano 
de Ação de Ciência e Tecnologia e Inovação, o PACTI, relacionada a TA que era a ação que a 
Finep fazia correspondência com as suas ações. Não houve, à época, uma formalização do 
programa da Finep por meio de um documento. É um programa que tem um destaque 
orçamentário, por exemplo, em 2014 há um destaque orçamentário de 25 milhões para as ações 
do Plano Viver Sem Limite, relacionadas ao desenvolvimento de TA, não a compras. A compra é 
outra coisa, são outros programas e ações dentro do Viver Sem Limite. Sempre existiram ações, 
ainda que isoladas, a exemplo das instituições públicas centenárias como o Instituto Benjamin 
Constant, o Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES que sempre cuidaram de pessoas 
com deficiências. O Governo Federal sempre tratou do assunto. O Plano Viver sem Limite é uma 
política pública que organiza. Deficiência e pobreza andam juntas. Quem precisa do SUS se 
submete a um produto com 50 anos de atraso em relação ao dos países desenvolvidos. 
Voltando à pergunta, essa política foi construída, na minha opinião, sem diagnóstico. Falta 
diagnóstico às reais necessidades brasileiras. 
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2. A partir de quando a Finep começou trabalhar com esse tema e a receber recursos para a 
execução das ações? 

Resposta: 2005, vide também maiores detalhes respostas  
 
3. Como você percebe a relevância do tema TA para a sociedade brasileira? Como você percebe a 
importância dada ao tema Tecnologia Assistiva pelo Governo Federal?  

Resposta: A resposta a esta pergunta foi dada antecipadamente na primeira pergunta. 
 
4. Quais os principais instrumentos para a eleição dos projetos de TA pela Finep? E qual sua 
opinião sobre eles quanto à adequação, periodicidade e outras caraterísticas da temática de TA? 

Resposta: Tem um pouco de tudo, vamos explorar cada uma dessas dimensões. Já 
experimentamos, e eu digo experimentamos porque isso é novo dentro do segmento de tecnologia 
assistiva, todos os formatos. Experimentamos várias vezes a subvenção econômica que é 
dinheiro na “veia da empresa”, experimentamos algumas vezes recursos direto para os ICT´s, 
experimentamos algumas vezes recursos para projetos cooperativos entre ICT e empresa, 
experimentamos fomentar diretamente as empresas por meio de crédito subvencionado, crédito 
equalizado com taxas de juros muito atrativas. São experiências diferentes que para tentar te 
responder temos que olhar cada uma dessas tipologias. Vamos ver a primeira tipologia 
relacionada ao recurso direto para a instituição de pesquisa, ICT. A ICT responde ao edital com 
um grande número de projetos, porque dentro das linhas da educação, do desenvolvimento dos 
software para educação e para assistência remota vamos encontrar vários grupos de pesquisa 
ou trabalhando ou na oportunidade do recurso voltados para TA, eles adaptam sua linha de 
pesquisa e submetem o projeto. Você vai encontrar os grupos de robótica que não 
necessariamente trabalham com tecnologia assistiva, mas veem aí uma oportunidade de 
responder a um chamamento dentro da temática TA e, eles vão submeter os projetos. Essas 
foram as primeira chamadas que nós fizemos. Tivemos um grande número de propostas, mas 
ficou na sua conta. A submissão dos projetos e o número de projetos que foram aprovados e a 
sua conta certinha é de 10 a 20%. Isso é uma média para os editais da Finep como um todo. Esta 
é a nossa prerrogativa que é receber, filtrar os projetos. Somos reconhecidos pela sociedade 
brasileira para dizer quem ganha e quem perde. Infelizmente os recursos são escassos e tem 
mais perdedores do que ganhadores. No caso de TA sempre foi mais grave, porque as respostas 
não são adequadas. Acabamos por devolver recursos orçamentários não só nas chamadas de 
TA. Então, dependendo do setor isto é normal. No caso da TA, voltando às tipologias, para os 
ICT´s nossa experiência é de que há resposta. Conseguimos aplicar todos os recursos 
orçamentários destinados. É preciso fazer uma ressalva porque antes tínhamos muito menos 
recurso do que temos hoje. Na primeira chamada de TA só havia quatro milhões de reais de 
recursos orçamentários, atualmente temos cinco vezes esse valor. 
Em seguida, começamos a fazer subvenção econômica. Para a subvenção econômica sempre 
faltou recursos. Porque? A empresa, na oportunidade de ter um recurso subvencionado, ela se 
apresenta e naquele momento não houve qualquer restrição a produtos específicos, deixamos em 
aberto. Apareceram todas as tipologias de empresas. Empresas que propuseram projetos em 
design universal, por exemplo, fazer uma cozinha acessível. Empresas que se apresentaram para 
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fazer um tradutor de LIBRAS, cadeiras de rodas com novas tecnologias, apareceu de tudo. Nas 
sucessivas subvenções econômicas que foram feitas, se não me falhe a memória, nós nunca 
devolvemos recursos. Até porque os recursos eram estabelecidos para a área de 
Desenvolvimento Social, não havia um dinheiro específico para tecnologia assistiva, também 
temos que considerar isso. Mas, o número de projetos apoiados era considerado  
No caso do esforço da ICT empresa é que começam a surgir os problemas. O “time” e o 
descasamento entre os propósitos da empresa e da ICT que acompanha a empresa. Esse é um 
quadro que não é exclusivo do Brasil. Todos os esforços mundo a fora para as operações entre 
universidade e empresa; entre instituição de pesquisa e empresa têm os mesmos problemas que a 
gente vê no Brasil. É o descasamento do “time”, da velocidade com que se busca a solução, o 
método pelo qual se busca a solução e o propósito. Também vamos encontrar vários tipos de 
arranjos. Vão ter arranjos de dois grupos que acabaram de se encontrarem e vão responder a 
um chamamento público. Esse flerte, provavelmente, não resultará em casamento, resultará em 
divórcio. É um divórcio anunciado. Outras instituições não, elas têm um histórico maior. Pegar 
isso é muito difícil para o avaliador. O avaliador não tem a percepção perfeita, clara para saber 
quão duradora será aquela relação. Então, a ICT empresa, ele é problemático do ponto de vista 
de efetividade da ação. Outro aspecto é o seguinte, quando a empresa responde, ela responde. 
Ela respondeu a Finep sendo provocada por recursos não reembolsáveis, subvenção econômica, 
ou ICT empresa. Ela vê aí uma oportunidade de fazer um desenvolvimento, às vezes 
completamente descasado das suas reais vocações como empresa, descasado do seu chão de 
fábrica como empresa e descasado muitas vezes de uma estratégia empresarial baseada naquela 
inovação. Ela vê aquilo como oportunidade e responde, e às vezes responde com um bom 
projeto, que quando começa a ser desenvolvido e quando se efetiva um protótipo ou uma prova 
de conceito gerada, ela vai se deparar com o “vale da morte”. Ela vai se deparar com uma 
distância ainda muito grande do mercado. (Nesse momento o entrevistado apresentou um 
exemplo, que por questões de confidencialidade foi suprimido, para ilustrar o “vale da 
morte”). A partir de um protótipo ou prova de conceitos gerados, para transpor o “vale da 
morte” serão necessários profissionais diferenciados (design, produção, chão fabril) que 
conseguiriam produtizar em momentos diferenciados e com capital diferenciado, dinheiro 
diferente e que têm que se encontrar. Nada disso funcionará se não existir mercado para o 
produto. Esse produto precisa ter preço acessível à realidade brasileira, precisa ser 
tropicalizado, não adianta trazer materiais que funcionam bem no frio e não funcionam no calor 
e na umidade. Veja que esse esforço para um produto chegar às prateleiras, não é inferior a dez 
anos de desenvolvimento. Desde o domínio da tecnologia, passando por todas as fases da 
pesquisa clínica, e todos os caminhos que se têm que seguir até chegar na prateleira. E quanto 
custará esse produto? A gente está falando de mercado, o mercado brasileiro é totalmente 
incipiente em relação a esses produtos (TA). Aí vamos lá, quem é o empresário que vai investir 
durante dez anos para um mercado incerto? É uma resposta difícil de dar, por isso a gente 
acredita que a gente tem que entrar em uma fase que seja uma fase de gerar massa crítica, de 
gerar grupos que tenham competências científicas para inovar nessa área. Trazer a cultura da 
transdisciplinaridade para esses desenvolvimentos. E, é isso que a Finep tem feito desde 2005. 
Em todos os editais se induziu a transdisciplinaridade, em todos os editais a Finep induziu o 
domínio de tecnologias, o domínio de metodologias, gerou uma massa crítica, mas hoje temos 
um grande “vale da morte” até chegar no mercado. Eu acredito que o Brasil ainda tem um “vale 
da morte” crítico que é não conhecer esse mercado. Não se sabe o tamanho dele, a real 
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necessidade. Eu te pergunto, procura na sua pesquisa, eu faço essa provocação, procura na sua 
pesquisa a seguinte resposta: Quantos são os amputados de antebraço no Brasil? Você não 
chegará a esta resposta. Quantos amputados que precisariam de uma prótese de joelho 
microprocessada existem no país? Não temos esse dado. Como é que uma empresa, mesmo uma 
empresa que venha de fora, que já tem uma prótese, que queira tropicalizar e trazer para o 
Brasil para vender por metade do preço que ela vende lá fora, vai entrar no mercado brasileiro. 
Essa empresa só virá, só fará estudo se ela tiver esses números. Isso me foi dito pelo diretor de 
uma empresa internacional que atua na área de TA, referência internacional. Ele disse “eu não 
sei, eu não consigo se quer mensurar o número de amputados no Brasil para saber se eu trago 
joelho ou prótese de membro superior”. Para nós termos essas informações é preciso fazer um 
estudo, eu não sei se de base censitária, para chegar a esses números, mas custa muito.  
São quatro os instrumentos típicos para a eleição dos projetos pela Finep. O ICT convencional 
voltado para as universidades e institutos de pesquisa, estava aberto para ONG , mas não me 
recordo se alguma ONG foi contemplada nesses movimentos. O ICT empresa, o segundo, as 
subvenções econômicas, a inovação, o terceiro e crédito, o quarto. O crédito nós nunca fizemos 
nada aqui pelo departamento de tecnologia assistiva, mas temos alguma coisa na Finep (outros 
departamentos) relacionada a implantes. Tem uma briga se implantes é tecnologia assistiva ou 
não. Nós sempre enquadramos implantes como TA. A Finep é uma tradicional apoiadora de 
implantes ortopédicos. Os implantes odontológicos, por uma classificação interna, nós não 
consideramos como TA. A Finep é uma apoiadora de empresas tradicionais, como a Baumer, a 
Ortho, nesse campo de implantes ortopédicos, enfim têm projetos de implantes dentro da Finep, 
mas dentro do movimento de TA, particularmente, pós-Viver Sem Limite a gente não conseguiu 
atrair as empresas tradicionais em TA. Por que? Porque a empresa não quer correr risco. 
Emendo isso com a nossa fala anterior, uma empresa que não conhece o seu mercado não sabe 
se ela vai colocar um produto no mercado que atenderá duas ou dois milhões de pessoas, ela não 
se arrisca. Ela primeiro vai correr o risco de desenvolver, de gastar seu capital para 
desenvolver. Essas empresas estão em que situação? Elas estão correndo atrás de capital de giro 
para sobreviver. Elas estão atrás de um dinheiro que o endividamento dela é de curto prazo, 
custa muito caro para elas são juros muito alto. Elas estão na luta pela sobrevivência. Elas não 
vão correr atrás de inovação para desenvolver um produto que é incerto. Vou dar um exemplo 
muito concreto, linha braile, o MEC (Ministério da Educação e Cultura), último pregão do MEC 
feito em 2012 ou 2013, comprou uma determinada quantidade de linhas braile. A empresa que 
ganhou o pregão é uma empresa comercial importadora, ela não produz. Ela encomendou lá 
fora para entregar no mercado nacional, a um preço bastante elevado. O MEC não honrou as 
compras que lá no pregão ele sinalizou em fazer. Agora, você imagina essa empresa foi nas 
empresas produtoras lá fora e fez uma encomenda firme. Essas empresas produziram, no caso 
das impressoras braile, colocaram o selo do MEC nas impressoras e as impressoras continuam 
na Suécia, no porto, e não fora despachadas porque o MEC não honrou. O empresário não tem 
nem a certeza de que ele vai receber, ou seja, todo esforço que esse empresário poderia ter de 
desenvolver alguma coisa no país, de mudar de empresa importadora comercial para empresa 
produtora ele desistiu, ele não vai querer correr risco. O estado não tem fôlego para entrar em 
tudo. O que se está fazendo na saúde? Na saúde está se fazendo as PDP (Parcerias para o 
Desenvolvimento Produtivo). Ente público e ente privado fazendo um acordo com regras de 
saída e compromisso de entregas. Poderia ser feita a mesma coisa com TA? Claro que sim, e 
está sendo feita. Temos a primeira PDP de aparelho auditivo, de abril de 2013 se não me 
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engano. Então, o que eu acho que falta é uma política clara de compras governamental, de 
desenvolvimento tecnológico com alguma garantia de compra, porque isso seria firme para o 
empresário e com transferência de tecnologia. Não adianta querer reinventar uma linha braile. 
Você tem que ter aprendizado tecnológico com quem já sabe fazer para você ficar autônomo e, a 
partir daí, você andar sozinho, fazer inovações incrementais, desenvolvimentos incrementais. 
Voltando um pouquinho para os nossos instrumentos, a subvenção econômica a inovação é um 
instrumento muito interessante. Agora, não adianta inundar as empresas de TA com subvenção 
econômica se elas não garantirem chão de fábrica. É dinheiro jogado fora. Você vai, às vezes, 
simplesmente, manter algumas empresas vivas com recursos de subvenção econômica. Você vai 
ter no máximo protótipos que vão ficar na prateleira, e nós temos exemplos. Não adianta 
inundar as empresas nacionais, geralmente pequenas, com recursos de subvenção econômica 
porque você não vai transformar esse esforço de pesquisa e desenvolvimento em produto 
entregue de fato.  
(Qual seria, então, o instrumento mais adequado de TA?) Uma combinação deles. Agora, a 
gente está diante de um mecanismo para financiar pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu 
acredito na força da combinação deles. O que a gente tem aqui é qual é a estrutura empresarial 
que você tem hoje nesse setor e qual é o apetite por risco que essas empresas podem suportar 
para fazer desenvolvimento e para introduzir, pioneiramente, no mercado uma série de produtos 
que hoje ou são de baixa qualidade, aqueles que são ofertados, ou inexistem. Porque essas 
empresas, elas precisam ter um portfólio de produto muito grande. Não adianta você ser uma 
empresa de TA produzindo um andador de tal tipo, específico. Você vai ter que ter um portfólio 
imenso de andadores para que você satisfaça a clientes que têm deficiências que são específicas. 
É caso a caso, tá. (Esses centros criados em que o Renato Acher é a âncora, centro mãe, você 
acha que esse tipo de ação talvez eles viabilizem a interação entre a pesquisa, a produção e o 
mercado? Ou você acha que fica no campo da pesquisa mesmo?) Eu não sei, eu não tenho 
todos os elementos para afirmar. Eu continuo achando que a estrutura das empresas nesse setor 
é uma estrutura que não consegue acomodar, absorver, como posso falar, as atividades de 
inovação. Essas empresas não têm capacidade de investimento físico. Então, não adianta elas 
realizarem um esforço de inovação, porque elas não vão conseguir transformar esse esforço de 
inovação em produto. Elas vão precisar ter chão de fábrica, elas vão precisar ter financiamento 
para essa produção. Elas vão ter que correr riscos de colocar, pioneiramente, no mercado um 
produto que precisa de pré e pós-atendimento, assistência técnica, uma rede de distribuição. Se 
você não tem um faturamento robusto para absorver todas essas dificuldades não vai adiantar. E 
ainda, tem outra questão, as maiores (empresas) que atuam na área, elas não estão buscando 
esse investimento em inovação. Aquelas empresas que têm maior faturamento nessa área e não 
são muitas, o apetite delas por inovar é muito pequeno e com um agravante, você já ver o 
aparecimento de empresas maiores que estão se consolidando como empresas comerciais 
importadoras, ou seja, estão indo lá fora buscar um produto que é um produto de primeira linha, 
produto como maior densidade tecnológica e ofertando aqui dentro a preços também altos para 
o mercado consumidor. Mas elas vendem. Elas têm o equilíbrio aceitável por elas, e estão 
vendendo. Aí você pergunta qual é o papel das compras públicas nesse mercado? O SUS tem 
uma lista de produtos que ele classifica como produtos assistivos. O MEC tem as suas compras 
públicas. Eu diria que esse dois ministérios são os que mais compram. Vamos lá, a lista do SUS 
ela está sendo ampliada, a cadeira de rodas motorizada foi incorporada. O SUS está comprando 
que cadeira de rodas? O SUS está comprando a cadeira de rodas cuja bateria não permite 
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grande autonomia. Incorporou e está comprando errado, ou seja, está nivelando por baixo. A 
autonomia das cadeiras de rodas que estão sendo compradas pelo SUS hoje não dá 23 
quilômetros que é o percurso médio diário que se deve ter de ida e volta. É um problema que tem 
uma complexidade que precisaria de diagnóstico, mas não temos esse diagnóstico. Nós (Finep) 
não precisaríamos ter um diagnóstico tão preciso para fazermos o que estamos fazendo. Na 
verdade quem tem que ter esse diagnóstico são os clientes que buscam financiamento na Finep. 
Nós estamos ofertando um leque completo, confiando em que quando a empresa vem à Finep ela 
tenha, minimamente, uma estratégia de inovação. Que a universidade quando vem à Finep e 
submete um projeto de pesquisa, ela traz um diagnóstico. A Finep na falta deste diagnóstico e o 
Plano Viver Sem Limite, ele foi concebido na ausência de um diagnóstico entrando nas 
especificidades do problema tanto na análise quanto na síntese. Ninguém vai ser contra ampliar 
o número de centros de referência em cães-guia. Ninguém vai ser contra em ampliar a oferta de 
recursos de subvenção econômica. Ninguém vai ser contra em ampliar a oferta de crédito 
subsidiado para as empresas em TA. O problema de toda a complexidade do problema é 
conhecer o que é mais importante? Qual é o conjunto mais importante para a gente atacar com 
recursos públicos? E como se torna mais efetiva essa atuação para consolidar um mercado? 
Essas perguntas precisam ser feitas e ter esses problemas com caminhos colocados de qual é a 
melhor rota a seguir. Isso eu acho que não tem. 
Quanto à regularidade dos instrumentos, a escolha de qual a modalidade (instrumento) será 
utilizada em um determinado momento é uma escolha feita entre as instituições Finep, MCTI, 
Casa Civil, SDH e, também de oportunidades. A subvenção econômica focada em esporte 
paralímpico viu uma oportunidade de em um momento pré-olimpíada, praticamente foi 2013, 
três anos e meio antes de uma paralimpiada, você lançar uma subvenção econômica injetando 
dinheiro na veia das empresas que quisessem desenvolver equipamentos paralímpicos. 
Resultamos em dois equipamentos (contratos assinados), o que é um bom exercício. Não é um 
exercício ruim não. É a primeira vez que o Estado brasileiro mobiliza recursos específicos numa 
pré-olimpíada. Eu diria que o maior ganho não é em produto. O maior ganho é em processo de 
planejamento. Na verdade, olhe o que nós estamos fazendo três anos e meio antes de uma 
olimpíada, estamos pensando no desenvolvimento de equipamentos paralímpicos e, com um 
trabalho que é muito nosso que é de mediar, de articular, de induzir. A gente está induzindo que 
o atleta de alto rendimento paralímpico, aquele que vai disputar medalha na paralimpíada, já 
esteja envolvido no processo de desenvolvimento desses dois produtos que estão sendo 
desenvolvidos. Um focado em uma cadeira de rodas para basquete e o outro uma handbike. 
Ambos utilizando alumínio aeronaútico. Veja os desafios que se tem por trás desse 
desenvolvimento. Eu vou te perguntar: existe alumínio aeronaútico no Brasil? Não. Existem 
engenheiros metalúrgicos disponíveis para o desenvolvimento desses projetos, ganhando o que 
nosso normativo permite que eles ganhem para tocar esses projetos? Não. Veja as dificuldades 
que são enfrentadas por quem executa esses projetos. Veja os desafios que são colocados e veja 
a grandeza de em um país com uma cultura latino-americana de não planejamento, nós estarmos 
nos planejando com três anos e meio de antecedência. Então eu digo que o grande ganho não é 
em produto, é em processo. Poderá vir sem termos ganho de produto, e queremos isso. A ação 
foi feita para isso, mas tem um ganho adicional, tem uma externalidade adicional que é o ganho 
em processo. 
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O que fizemos com a subvenção econômica, nós colocamos recursos de subvenção econômica 
nas empresas sem escolhas do ponto de vista de prioridades. Nós acreditamos que as empresas 
iriam trazer seus portfólios de inovação em TA. Apareceu desde uma grande fabricante de linha 
branca fazendo design universal para uma cozinha acessível até o desenvolvimento de tradutor 
LIBRAS-Português. Apareceu de todas as tipologias, em todos os setores, áreas etc. Mais uma 
vez fica aquela pergunta: desenvolvemos muitos produtos, muitos serviços, às vezes, processos, o 
que foi ótimo, porque gerou massa crítica e aprendizado, mas não gerou bens e serviços 
disponibilizados. Por que? A estrutura empresarial dessas empresas não permite um 
investimento em capital físico e quando permite, elas não se arriscam indo ao mercado. Elas se 
satisfazem com o movimento daquele desenvolvimento, que é um aprendizado para elas. Serviu? 
Serviu muito, pois a partir daí elas podem ter um caminho diferente para inovação e que nós não 
conseguimos pegar, não conseguimos medir, mas que com certeza foi útil. 
(A periodicidade dos editais) Manter uma periodicidade é desejável, mas ela é limitada por uma 
série de fatores como: fator orçamentário; a questão da decisão que é tomada (a Finep não tem 
autonomia para tomar essa decisão), o tipo de instrumento que será ofertado. Por exemplo, 
integrar subvenção econômica com crédito em TA hoje. Eu te digo seria um fracasso lançar um 
edital integrando subvenção e crédito. Por que? Porque as empresas de TA não têm porte para 
tomar crédito, mesmo a juros subsidiados. Elas não têm porte e não têm perfil para correr risco. 
Por que? Porque lutam pela sobrevivência. O que eu vejo e que poderia ter uma periodicidade 
maior e regularidade é em relação ao não reembolsável para os ICT’s. Por que? Porque nós 
temos que continuar a gerar massa crítica. Você percebe que alguns grupos de pesquisa que não 
faziam nada de TA passaram a se interessar pelo tema diante da regularidade, pois ora ele entra 
no ICT-empresa, ora ela entra na ICT sozinho ou pode entrar também como contratada dentro 
de um projeto de subvenção econômica, mas são grupos de pesquisa, por exemplo da área de 
microeletrônica, da área da ciência da computação que nunca olharam para TA. E, a partir da 
indução do tema pela Finep e interdisciplinaridade, esses grupos acabaram se interessando pelo 
tema. Hoje existem grupos que regularmente ganham (projetos selecionados e contratados) nos 
editais. Primeiro porque sabem fazer projeto, então são projetos que têm muita competitividade 
no processo seletivo.  

  
5. Quais são os públicos (direto e indireto) para as ações e projetos de TA apoiados pela Finep?  

Resposta: Direto empresas, ICT´s, universidades. Ver também resposta da pergunta 4. 
 
6. Após a execução dos projetos apoiados, os resultados efetivos são conhecidos pela Finep? Ou 
seja, há inclusão deles (produtos, serviços e/ou processos) no mercado consumidor? Considere 
para sua resposta tanto os produtos, como os serviços e os processos inovadores apoiados. 

Resposta: A efetividade dos projetos se conhece de forma tácita, não está codificada. Se você me 
perguntar, eu vou ter um conjunto de memórias para te falar, mas eu só vou saber falar do que 
chegou até a mim, ou que eu tenha tido um sinal que despertou meu interesse por aquele ponto 
específico. Mas, no conjunto se você pegar a carteira de TA da Finep desde 2005 até hoje e 
quiser colocar uma tarja verde ou vermelha. Verde significando que gerou bens e serviços, 
mesmo que no nível de protótipo e vermelha aquilo que não gerou bens e serviços, mas você 
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pode dizer tudo bem, não gerou bens e serviços, mas gerou massa crítica, mas gerou 
aprendizado, teve benefícios. É muito difícil dizer que um projeto executado não gerou nenhum 
benefício. É claro que sempre vai gerar alguma coisa, até de não seguir aquele caminho. Agora 
o que a gente quer mesmo é ver bens e serviços efetivos e úteis disponíveis para a sociedade. Sem 
dúvida precisamos ter fôlego para sistematizar esses resultados e esse conhecimento. A gente 
tem eles guardados na Finep, como uma literatura cinzenta, em relatórios que não fazem a 
gestão da informação e do conhecimento que estão ali, muitas vezes esses relatórios têm 
pareceres, muitas vezes não, têm que ter pareceres internos, nossos, avaliando os relatórios 
técnicos finais e que também não têm um conhecimento sistematizado. Se o analista estivesse 
dentro de um sistema de avaliação de relatório técnico final, um módulo em que ele pudesse 
registar a efetividade daqueles resultados, eu não estou vendo pelo lado da eficiência, da 
eficácia do uso dos recursos públicos não, estou vendo pelo lado da efetividade, ou seja, o que 
foi feito resultou em quê? Resultou no desenvolvimento de um produto completo, de bens e 
serviços completos colocados no mercado? Ou ele saiu de um nível de maturidade tecnológica, 
escala da NASA, de dois para quatro, ou de dois para seis nesse projeto? Tudo isso são 
resultados efetivos, caminhar de dois para quatro em uma escala de um a nove não garante ir 
para o mercado e não vai para o mercado, mas garante dar um salto do ponto de vista de 
conhecimento viabilizando você, lá na frente, sair de quatro para cinco ou de quatro para sete e, 
depois em um terceiro projeto de sete para nove ou para oito e em um quarto projeto, com 
recursos próprios, estamos passando pelo “vale da morte”, entre cinco e oito estamos no “vale 
da morte”, e chegar em nove que é o mercado. Veja que para alguns produtos chegarem a nove, 
você tem que passar por todo o ciclo de pesquisa clínica, tem que passar pelo ciclo das 
certificações que são diversas para poder entrar no mercado. 

 
7. Se a resposta da pergunta anterior for que os resultados não são conhecidos, então, na sua 
opinião qual seria a principal causa, dificuldade para essa situação? 

Resposta: Eu não tenho a menor dúvida de que a forma como a gente se organiza hoje não 
permite a gente cuidar de tudo. É impossível cuidar de tudo do fomento à avaliação dos 
resultados. Por que a Finep setorializou a sua atuação? Vamos tentar responder em conjunto. 
Porque cabe ao departamento setorial pensar o planejamento futuro. Não cabe a uma área de 
planejamento, não cabe a um não especialista em tecnologia e inovação, pensar o que fazer 
daqui a cinco anos em tecnologia e inovação em um dado setor. Cabe a nós. Nós somos a 
empresa pública que cuida disso, temos que dar conta deste planejamento. Para isso a Finep 
pensou em atuar por setor. Vamos lá, no momento em que é entregue um setor de TA para um 
grupo como o nosso, a gente tem que ter dentro desse grupo pessoas que cuidem da avaliação de 
resultados, dentro do grupo. Provavelmente, essa pessoa não deveria ter atribuições de um 
analista que fomenta, que analisa, que persegue a contração, que libera, que faz remanejamento 
e que agora vai fazer prestação de contas financeira. Esse cara, ele não vai ter fôlego com uma 
carteira de 20, 30 projetos, de cuidar de outras coisas. Então, a gente tem que pensar é na nossa 
organização de trabalho para que a gente consiga ter grupos no operacional um pouco mais 
robustos, com um quantitativo maior e que possa se especializar na avalição, no 
acompanhamento desses resultados com tempo inclusive para sistematizar o que é observado. 
Porque é esse cara que terá o privilégio de acompanhar o setor. Então veja, eu acho que tem 
atribuições demais em cima dos poucos recursos humanos que nós temos dentro dos nossos 
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departamentos para fazer crédito, subvenção, não reembolsável, tudo junto. Três instrumentos 
que têm marcos legais específicos, diferentes. A experiência, a prática mostram que não sobra 
tempo. Não temos fôlego. Quais foram as duas experiências da Finep que foram melhor 
acompanhadas e que tiveram resultados, eu não digo nem com a avaliação de resultados 
sistematizado, mas pelo menos com a difusão dos seus resultados, muito bem realizada, foi o 
Habitare (Programa de Tecnologia de Habitação) e o PROSAB (Programa de Pesquisas em 
Saneamento Básico). Por que? Porque tinha um financiador para fazer isso e não foi feito aqui 
dentro (Finep). Em relação ao Habitare, você tinha um terceiro fazendo essa avaliação. Então, a 
gente tem que discutir qual é o modelo que permite fazer avaliação. Uma área operacional 
estruturada da forma como está estruturada hoje não consegue e não conseguirá. A gente pode 
fazer um esforço sobrehumano para fazer um seminário aqui, outro ali, mas agente não avança, 
em metodologia, não consegue dar continuidade, faz de forma espasmódica, porque esse ano 
deu, mas nos quatros não vai dar e estamos vivendo desse jeito. A Finep já tentou centralizar, 
por exemplo, a avaliação de subvenção econômica, mas não é efetivo centralizar. Isso tem que 
ser feito pela área setorial que acompanha. O aprendizado vem daí. Eu acho que você só 
consegue fazer um acompanhamento com uma sistemática se o projeto for analisado nessa 
sistemática, caso contrário você não consegue organizar. Na metodologia de análise, você já tem 
que pensar. Pensando assim, por exemplo, o Finep 30 dias reembolsável crédito, ele ali define 
marcos de acompanhamento que precisam ser bem definidos pelo analista que pode facilitar 
essa avaliação de resultados. 

 
8. Você saberia informar, em percentual, a média de projetos apoiados versus o total de projetos 
recebidos em uma chamada? E, qual o entendimento que você teria sobre esses números?  
Resposta: 10 a 20%. Isso é uma média para os editais da Finep como um todo (Maiores 
detalhes vide resposta pergunta 4). 
 
9. O que poderia ser feito para que os resultados efetivos no mercado consumidor fossem 
conhecidos? 

Resposta: Essa pergunta conversa com a anterior (sétima). Essa é uma pergunta que tem que 
estar embutida na avaliação dos resultados. Às vezes, os resultados não são colhidos em um 
ciclo de um projeto, isso acontece. Às vezes, é preciso ter um acompanhamento longitudinal 
daquele caso. Lembra do exemplo da órtese dinâmica (vale da morte) na pergunta número 
quatro que eu falei? Ela chegou em um ciclo e tem muita coisa ainda a se fazer pra frente. Se 
não tiver um agente produtivo que olhe aquele desenvolvimento inicial e veja alí uma 
oportunidade de negócio, se não tiver esse agente produtivo nada acontecerá. Porque agora não 
é mais a universidade que tem que cuidar daquilo. A universidade cuidou até onde ela consegue 
ir. Ela cuidou da prova de conceito. Aquela prova de conceito precisava passar agora por uma 
primeira prototipagem, não é a universidade que fará essa prototipagem, pelo menos aquele 
grupo de engenharia responsável pela prova de conceito que fará essa prototipagem. Ela 
poderia ir para um grupo de design industrial.  
A Finep, das instituições que trabalham com tecnologia assistiva, é a que tem maior perenidade 
do seu grupo e talvez a que tenha maior quantitativo, histórico. Não na situação que é hoje, mas 
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historicamente. Primeiro manteve coeso um grupo que trouxe a memória. Quantas vezes a 
Secretaria de Inclusão Social do MCTI alterou a sua gestão em relação a TA. Não tem 
continuidade. Por que? Porque a estrutura do Estado brasileiro permite uma troca a cada ano. 
Então, é difícil você manter uma perenidade, até de orientação. Com todas essas dificuldades, a 
gente ainda conseguiu manter uma linha aqui na Finep de coesão até metodológica e 
sistemática. Sem sombra de dúvida, precisamos ter mais fôlego para ter o ciclo de aprendizagem 
na avaliação de resultados para poder planejar melhor. Isso nós não temos. E acho que com a 
absorção cada vez maior do ciclo completo da nossa cadeia de valor, nós teremos cada vez 
menos fôlego para fazer isso. Caso não haja uma orientação de termos nas nossas equipes 
pessoas, uma dupla que seja, incumbidas de fazer avaliação de resultados com metodologia que 
aí vai precisar alimentar a análise porque esse ciclo é feito de forma completa.  
 
Entrevistado 6  
1. Atualmente existe(m) ação(ões) ou política(as) do governo federal cujo foco seja Tecnologia 
Assistiva (TA)? Quais e fale um pouco sobre elas. 

Resposta: Existem sim. A principal é o Plano Viver Sem Limite do Governo Federal. E eu acho 
que a Finep vem fazendo um trabalho bem bacana com as Chamadas Públicas aqui pelo nosso 
departamento em contratarmos vários projetos dentro dessa linha, desse escopo do Viver Sem 
Limite.  

 
2. A partir de quando a Finep começou a trabalhar com esse tema e a receber recursos para a 
execução das ações? 

Resposta: 2005, foi antes, bem antes, do meu ingresso na Finep. Houve uma primeira Chamada 
e aí foram contratados projetos com essa temática. Passou um tempo sem outras ações nessa 
linha e depois em 2010, se não me engano, depois 2012 e aí a coisa foi ficando mais frequente e 
tornou-se o cerne da área. 

 
3. Como você percebe a relevância do tema TA para a sociedade brasileira? Como você percebe a 
importância dada ao tema Tecnologia Assistiva pelo Governo Federal?  

Resposta: Eu percebo como muito importante, porque temos no país uma demanda grande para 
essa área. Um mercado que ainda é muito incipiente, empresas pequenas, os produtos são caros. 
Muita gente precisa ir lá fora buscar esses produtos, com uma qualidade melhor porque não 
encontramos internamente. Quando visito as feiras nessa área encontro produtos muito caros, a 
qualidade duvidosa e muita empresa nacional montando (não desenvolvendo) e também muitas 
revendedoras de produtos importados. Esse tipo de empresa a Finep não apoia, pois não tem 
desenvolvimento tecnológico ou inovação alguma. É só montagem, eu pego trago a roda do 
fulano e o eixo da cadeira do beltrano, monto e vendo um produto caro que muitas vezes não tem 
uma boa qualidade. A gente precisa investir nessa área para reduzir os preços porque os 
produtos são caros e para que os deficientes tenham acesso. Uma tecnologia mais de ponta, 
produtos certificados, pois temos um problema grande de qualidade. Eu acredito que isso é o 
principal, pois temos um público (mercado consumidor) muito grande hoje e que precisa ser 

 
122 

 



 

assistido pelo governo, pois depende das políticas públicas para ter acesso a esses equipamentos 
para deficiente. É a cadeira de rodas para quem vai para o SUS para ser doada porque ele não 
vai ter acesso para comprá-la de jeito nenhum. Outra questão também que envolve as politicas 
públicas é que nós temos uma população que está envelhecendo. E essa população que está 
envelhecendo precisa desse cuidado a mais. É o idoso que vai precisar de equipamentos de 
assistiva em casa para ele evitar cair, se machucar. Com a idade ele irá desenvolver ou ele já 
tem um problema que fica mais grave com a velhice. Esse aparato em casa vai cercá-lo de 
cuidados, vai dar menos trabalho para família e vai protegê-lo de uma queda, de um 
agravamento de uma doença. Tem esse lado também que tem que ser olhado pelas politicas 
públicas e projetos que tem que desenvolver esse tipo de trabalho. É uma área muito importante, 
mas nós ainda estamos atrás do que podemos ser, como país, como mercado nessa área. 
Podendo oferecer produtos bem melhores e acesso a uma proteção maior para esse público de 
TA.  
4. Quais os principais instrumentos para a eleição dos projetos de TA pela Finep? E qual sua 
opinião sobre eles quanto à adequação, periodicidade e outras caraterísticas da temática de TA? 

Resposta: Nós temos duas vertentes, o reembolsável e o não reembolsável. O reembolsável é o 
que se pode chamar de balcão. O interessado solicita o financiamento e está aberto às empresas. 
É um dinheiro que será devolvido. Dentro do não reembolsável, temos a subvenção econômica 
que é voltada para empresas e temos os convênios que podem ser por chamada pública ou por 
encomenda. O mais utilizado é a chamada pública. Quanto à periodicidade eu percebo que tem 
se tornado mais frequentes nos últimos dois anos. É como se você soubesse que todo ano vai ter 
uma chamada. A subvenção é um instrumento muito interessante, pois é repassado o dinheiro 
para empresa (não reembolsável) e você consegue interferir diretamente no mercado naquele 
produto que você quer que seja melhorado, desenvolvido tecnologicamente. Para esse 
instrumento a periodicidade é menor do que a das chamadas públicas para os convênios. Esses 
últimos são mais frequentes.  

 
5. Quais são os públicos (direto e indireto) para as ações e projetos de TA apoiados pela Finep?  

Resposta: Público direto na minha concepção é quem vai receber os recursos. É a empresa na 
subvenção econômica. É o arranjo da universidade, da ICT, às vezes tem uma empresa 
interveniente. Esses eu acho que são o público direto. O indireto é quem vai ser beneficiado. É o 
deficiente que terá acesso ao produto, é o idoso, a idosa que também irão se beneficiar.  

 
6. Após a execução dos projetos apoiados, os resultados efetivos são conhecidos pela Finep? Ou 
seja, há inclusão deles (produtos, serviços e/ou processos) no mercado consumidor? Considere 
para sua resposta tanto os produtos, como os serviços e os processos inovadores apoiados. 

Resposta: A gente tem muita dificuldade em perceber o resultado final. Não temos isso até hoje. 
Temos recentemente um esforço da área de tentar mensurar e compilar os resultados, de chamar 
coordenadores antigos e realizar seminários, de fazer esse planilhamento para conhecer como 
está o projeto, se ele foi para o mercado ou não, se foi criada patente ou não. Ainda hoje nós não 
temos esses resultados consolidados. Mas, essa questão envolve a Finep como um todo e não só 
o departamento de TA. Quando acaba o projeto não se sabe o que aconteceu dali para frente. 
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Essa medida é muito importante para conseguirmos programar os próximos editais e a ajudaria 
na própria formulação das politicas públicas e também conhecer o mercado. Mas hoje nós temos 
muito pouco disso. 
 
7. Se a resposta da pergunta anterior for que os resultados não são conhecidos, então, na sua 
opinião qual seria a principal causa, dificuldade para essa situação? 

Resposta: A formalização dentro da empresa de métodos, rotinas de trabalho para que se 
consiga recolher essas informações. A gente fecha os projetos, mas de uma forma muito 
individual. Os dados e as informações não são reunidos e analisados. Cada analista analisa os 
seus projetos e o que foi analisado não se junta. Quando você fecha um projeto lá no final de 
dois, três anos você analisa o relatório técnico final e ver como o projeto fechou e dali em diante 
o que aconteceu? Não sabemos. 

 
8. Você saberia informar, em percentual, a média de projetos apoiados versus o total de projetos 
recebidos em uma chamada? E, qual o entendimento que você teria sobre esses números?  

Resposta: Mais ou menos 15%. A percepção que tenho é que no geral a qualidade dos projetos 
que o departamento recebe não é boa, é ruim. A qualidade de como é apresentado, às vezes, são 
coisas formais, escritas erradas, erros formais que acabam eliminando. A principal causa que 
vejo é a qualidade dos projetos, muitas vezes devolvemos recursos. Em todas as chamadas que 
participei nesses dois anos em que estou atuando no segmento de TA foram devolvidos recursos. 
Recursos não é problema de TA. Você tem recursos, mas muitas vezes faltam bons projetos.  

 
9. O que poderia ser feito para que os resultados efetivos no mercado consumidor fossem 
conhecidos? 

Resposta: Uma ideia talvez fosse quem fez (executou) o projeto tivesse uma segunda porta de 
entrada (novos recursos), para complementar o projeto dele. Por exemplo, para pedir uma 
patente, para aperfeiçoar o projeto, para concluir e chegar onde se pretendia, pois faltou pouco. 
Porque quando foi concluído, o projeto já estava defasado e aí perdeu o mercado. É preciso de 
mais um pouco para fazer alguns ajustes. Essa segunda porta de entrada possibilitaria a entrada 
no mercado de uma forma mais competitiva. Mas para saber se o produto foi para o mercado, se 
chegou ao consumidor é preciso ter o feedback, por seminários periódicos, para que haja 
acompanhamento e seja verificado os resultados.  

 

 

 

 

 

 

 
124 

 



 

10. ANEXO – Definições dos Instrumentos de Contratação não Reembolsáveis 
 

Convênios: “é um instrumento voltado à pesquisa científica, tecnológica e de inovação que 

disciplina a transferência de recursos financeiros e que tenha como partícipe de um lado o 

concedente e de outro, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou 

municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, em regime de 

mútua cooperação.” Os convênios são provenientes de chamamentos públicos ou encomendas32.  

 

Termo de Cooperação: “é um instrumento voltado à pesquisa científica, tecnológica e de 

inovação que disciplina a descentralização de crédito entre o concedente e órgãos e entidades da 

administração pública federal, direta e indireta, sem a necessidade de exigência de contrapartida”. 

 

Subvenção Econômica: “é um instrumento de política de governo largamente utilizado em 

países desenvolvidos, operado de acordo com as normas da Organização Mundial do Comércio. 

Lançado no Brasil em agosto de 2006, esta foi a primeira vez que um instrumento desse tipo foi 

disponibilizado no País. O objetivo do Programa de Subvenção Econômica é promover um 

significativo aumento das atividades de inovação e o incremento da competitividade das 

empresas e da economia do país. Essa modalidade de apoio financeiro consiste na aplicação de 

recursos públicos não reembolsáveis (que não precisam ser devolvidos) diretamente em 

empresas, para compartilhar com elas os custos e riscos inerentes a tais atividades. O marco 

regulatório que viabiliza a concessão de subvenção econômica foi estabelecido a partir da 

aprovação da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto 5.563, de 11 de 

outubro de 2005 (LEI DA INOVAÇÃO), e da Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, 

regulamentada pelo Decreto no. 5.798, de 7 de junho de 2006 (LEI DO BEM). Esse novo cenário 

é vocacionado para a promoção da inovação nas empresas no país e tem na Finep, empresa 

pública vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, seu principal agente.” 

 

32 Encomenda: “instrumento destinado a ações específicas de execução de políticas públicas, tendo como 
requisitos a criticidade e/ou especificidade do tema, a singularidade da instituição ou a existência de competência 
restrita, podendo ter, entre outras características, a vinculação a prioridades de programas de governo e/ou 
programas estratégicos da área de ciência, tecnologia e inovação ou a urgência no seu desenvolvimento” 
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