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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

O presente projeto tem como objetivo principal avaliar a utilidade dos 

indicadores tradicionais de inovação quando o desejo é examinar os efeitos da política 

de fomento à inovação promovida pela FINEP por meio do mecanismo de subvenção. 

Optou-se metodologicamente por um estudo de caso para identificar se e como os 

resultados captados podem ser distorcidos ou ocultados pelo método estatístico 

tradicional. Para efeitos de comparabilidade, tais indicadores foram colocados à prova 

mediante o contraste com os de avaliação de acumulação de capacidade tecnológica. Na 

conclusão, observou-se a fragilidade no uso exclusivo dos indicadores tradicionais de 

inovação devido ao alto risco existente de subnotificação da inovação. O modelo de 

avaliação de capacidade tecnológica se mostrou mais adequado por ser capaz de retratar 

as evidências empíricas de acumulação de competências técnicas e gerenciais pela 

empresa. Por fim, foram feitas ainda algumas considerações sobre melhorias possíveis 

no programa de subvenção à luz dos resultados encontrados. 

 

 

  

Palavras-chave: inovação, subvenção, avaliação, indicadores, métricas, capacidade 

tecnológica.  

 

 



 

   

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The main purpose of this study is to evaluate the utility of traditional innovation 

indicators when the desire is to examine the effects of the policies promoted by FINEP 

to foster innovation through the grant instrument. Methodologically, a case study has 

been chosen in order to identify whether and how the captured results can be distorted 

or concealed by the traditional statistical method. For comparability purposes, these 

indicators were tested by contrast with the technological capability accumulation 

assessment. In conclusion, it was observed a weakness in the exclusive use of traditional 

innovation indicators due to the high existing risk of underreporting innovation. The 

technological capacity evaluation model proved suitable for being able to portray the 

accumulation of technical and managerial skills by the company. Finally, some remarks 

on possible improvements in the grant program based on the findings have been 

compiled in the conclusion.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Bell et al. (1982), o comportamento tecnológico de determinada firma 

pode ser visto como um conjunto de respostas ao estímulo em seu ambiente. Como ela 

não opera no vácuo, ou seja, de forma isolada, o desenvolvimento de suas capacidades é 

afetado por fatores externos, dentre eles, a orientação do regime político. A política de 

inovação vem, ao longo dos últimos anos, não por acaso, demonstrando ser um tema 

cada vez mais presente nas agendas governamentais.  

Neste contexto, na medida em que cresce o estímulo público à inovação, 

inevitavelmente cresce também a necessidade de avaliar a efetividade dos resultados 

dos programas criados com tal finalidade. Identificar e estimar o impacto da política de 

fomento à inovação é uma forma determinante de auxiliar e melhor orientar os 

formuladores e patrocinadores de políticas públicas. Tal conclusão, no entanto, requer 

evidências empíricas que compreendam e dimensionem se, como, e em que medida o 

apoio à inovação produz reflexos no aumento da competitividade das empresas.  

Para Salles-Filho et al. (2007), não há um único conceito de avaliação. Esta 

atividade pode ser considerada como um conjunto de abordagens analíticas que são 

desenhadas para identificar e interpretar resultados e/ou consequências com a finalidade 

de gerar informações qualificadas com uma ótica de julgamento como uma possível 

base para ações futuras. 

Dentro das ações voltadas à inovação no Brasil, o instrumento da subvenção tem 

ganhado notoriedade. A concessão de subvenção econômica para a inovação nas 

empresas é um instrumento de política de governo largamente utilizado em países 

desenvolvidos, operado de acordo com as normas da Organização Mundial do 

Comércio. 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. A modalidade de apoio financeiro consiste na 

aplicação de recursos públicos não reembolsáveis (que não precisam ser devolvidos) 

diretamente em empresas para, com isto, compartilhar com elas os custos e riscos 

inerentes a tais atividades. 

Em relação ao Programa de Subvenção Econômica, a FINEP realizou nos anos 

de 2009 a 2011 um esforço de avaliação, o que resultou em relatórios disponibilizados 

pela empresa com o objetivo de prestação de contas à sociedade. Por ser relativamente 
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recente no país, vários debates em relação à adequada utilização e contribuição deste 

instrumento são suscitados. Dentre eles, é possível citar Andrade (2009), Lopes (2009), 

IPEA (2012) e Peixoto (2013).  

A avaliação dos efeitos de políticas de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) 

representa um exercício complexo, já que apresenta como condicionante o 

conhecimento claro das premissas iniciais das políticas e da própria gama de efeitos 

esperados. Ademais, indicadores podem provocar leituras irrelevantes ou difusas. Posto 

isso, a escolha das métricas e indicadores é um fator essencial para a geração de 

conhecimento suficientemente significativo de modo a reduzir os pontos cegos quanto 

aos efeitos do apoio governamental.  

A medição de resultados sinaliza e orienta prioridades de investimentos. Ocorre 

que, tal como constatado por Casssiolato (2008), a maior parte dos estudos não trata das 

questões relacionadas aos problemas da “medição”.  Eles simplesmente adotam uma 

dimensão de indicadores que é amplamente aceita pela literatura mais tradicional e, com 

base nestes, desenvolvem análise comparativas de organizações, setores, regiões e 

países. Deste modo, o campo das métricas em Ciência, Tecnologia e Inovação é ainda 

vastamente dominado pelos indicadores clássicos de estatísticas e bibliometria e como 

patentes, gastos em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), pessoal em engenharia e 

outros.  

No entanto, o uso desses indicadores é alvo de severas críticas na literatura 

acadêmica. O uso inadequado de indicadores pode se mostrar um problema nevrálgico 

para a compreensão das dimensões inovativas de uma determinada política. Por isso, 

Freeman e Soete (2007) sugerem que os problemas relacionados à comparação dos 

indicadores de CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação) saiam das “notas de rodapé” e 

sejam explicitados de maneira sistemática. A partir da identificação e comparação de 

indicadores, pode-se reduzir os problemas referentes à mensuração. 

 Assim, a grande questão deste trabalho é verificar por um estudo de caso se e de 

que forma as avaliações tradicionais podem ou não esconder a existência de atividades 

inovadoras em pequenas empresas, incutindo aos estudos com essa abordagem um risco 

quanto à subnotificação da inovação no país.  

  

1.1 Objetivo 
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 O presente trabalho visa verificar a adequação e a utilidade dos indicadores 

tradicionais de inovação quando a proposição é avaliar a influência do incentivo à 

inovação tecnológica nas empresas por recursos não reembolsáveis sobre a 

competitividade de empresas beneficiadas pelo programa de Subvenção da FINEP.  

Deste modo, almeja-se verificar se há uma lacuna quanto aos resultados 

conquistados no que se refere à efetividade do apoio em projetos de subvenção. A 

grande questão que se levanta aqui é: os indicadores estatísticos tradicionais são 

adequados para transmitir os efeitos da política de subvenção à inovação ou há 

distorções nos resultados diagnosticados? A abordagem proposta de mensuração de 

capacidades tecnológicas pode apresentar resultados convergentes à linha clássica de 

indicadores? Elas permitem capturar melhor os resultados? 

Assim, espera-se verificar se os resultados mensurados pelo método tradicional – 

fortemente presente em estudos e pesquisas - estão alinhados ao modelo alternativo de 

avaliação de capacidade tecnológica e se há algum que ajude a entender melhor a espiral 

de inovação e suas consequências ao longo de determinado projeto.  

Indaga-se ainda: será que uma empresa que obteve, por exemplo, um registro de 

patente está necessariamente criando condições de inovar de modo sustentável ou trata-

se somente de um esforço isolado de curto prazo? Será que a capacidade de acumulação 

tecnológica foi enraizada na rotina da empresa? Será que, a despeito de indicadores 

estatísticos favoráveis, não há indícios de acumulação de capacidade tecnológica? Ou 

mesmo o oposto, isto é: seria possível que o impacto da subvenção não tenha sido 

transmitido pelo método convencional quantitativo, mas que o método alternativo de 

avaliação de capacidade tecnológica sinalize ganhos positivos para além das fronteiras 

da empresa?   

Sob o prisma de dois modelos, primeiramente o modelo clássico de avaliação 

por dados estatísticos, e em segundo, o modelo de avaliação de evolução da trajetória de 

capacidade tecnológica, a ideia é compreender como os indicadores de inovação 

dialogam entre si, podendo ser ou não divergentes no espectro de avaliação do mesmo 

objeto. Não há aqui nenhuma ambição em resolver uma possível ambiguidade - 

acredita-se que detectá-la já é um passo importante para pacificar a discussão sobre o 

aperfeiçoamento metodológico e conceitual de políticas de P&D.  

Como objetivos secundários, tomou-se o arcabouço teórico acerca do Sistema 

Nacional de Inovação para verificar possíveis fragilidades e pontos passíveis de 

melhoria do programa. A expectativa é que a pesquisa lance luz sobre as conquistas 
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obtidas, explicitando uma camada de pontos fortes e fracos e permitindo, minimamente, 

captar insights expressivos para a melhoria do instrumento e dos programas de 

subvenção. 

 

Sendo assim, a pesquisa pode ser resumida em algumas perguntas chaves:  

 

Objetivos principais: 

 

• As métricas tradicionais estatísticas são adequadas e suficientes para 

analisar os retornos dos programas de subvenção em micro e pequenas 

empresas? 

• Os indicadores quantitativos traduzem a realidade do processo inovativo? 

Eles são capazes de retratar fielmente o impacto inovador do instrumento 

de subvenção? 

 

Objetivos secundários: 

 

• Como um programa de subvenção pode interferir na competitividade das 

empresas? 

• A política constrói condições para que as empresas façam aquilo que não 

fariam caso não houvesse o incentivo do Estado? 

• Com base na teoria de Sistema Nacional de Inovação, que contribuições 

podem ser retiradas para possíveis melhorias no programa e para a 

formulação/execução de novos programas afins? 

 

1.2  Relevância  

 

Para Nelson e Rosenberg (1993), o alastramento da inovação desde a fonte em 

que foi criada até aos seus utilizadores tem uma grande importância na atividade 

econômica, pois é a utilização generalizada de certas tecnologias, produtos ou formas 

organizacionais radicalmente novas que culminam em um paradigma técnico- 

econômico. De modo geral, pode-se dizer que as empresas que inovam apresentam um 

diferencial frente às demais: elas geram mais renda, pagam melhores salários, exportam 

mais e apresentam maiores taxas de crescimento (SALERNO, KUBOTA, 2008). 
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Sendo assim, avaliar se a política brasileira de fomento à inovação está sendo 

efetiva em novo paradigma técnico econômico consiste em um passo fundamental para 

novas ações correlatas. Esta conscientização é relevante já que uma leitura equivocada 

do apoio governamental pode macular um programa ou mesmo provocar sua suspensão, 

daí a importância de se estudar bem como os resultados podem ser auferidos de modo a 

traduzir os reais ganhos ou não de uma determinada ação estratégica.  

De modo sucinto, a comparação entre as duas métricas aqui expostas é 

importante para examinar a aplicabilidade de suas concepções e, em última instância, 

avaliar um componente em particular: o do apoio financeiro e o de como ele impacta 

nas variáveis atreladas à capacidade de inovação e competitividade de uma organização.  

A subvenção, ao conceder recursos não reembolsáveis a projetos inovadores, 

possui como premissa maior polinizar e encorpar o processo de desenvolvimento 

tecnológico nas empresas. De modo bastante simplificado, pode-se afirmar que o 

investimento concreto em inovação vislumbra a produção de novos produtos e 

desenvolvimento de novos processos que gerem renda, emprego e fortaleçam a cadeia 

produtiva. Mas não só isso, de acordo com a visão sistêmica, o estímulo a atividades 

empresariais inovadoras permite criar ambientes organizacionais internos e externos 

voltados à cultura de inovação.  

Sendo assim, este estudo se respalda em mais de um referencial para chegar às 

suas conclusões a exemplo de: (i) modelo de avaliação por indicadores estatísticos 

tradicionais, (ii) modelo de avaliação por framework de acumulação de capacidade 

tecnológica e (iii) o modelo de sistema nacional de inovação.  

Os referenciais escolhidos foram considerados relevantes e pertinentes por: a) 

ampliarem o escopo de análise dos resultados da subvenção, b) testarem a adequação, 

alinhamento e sensibilidade do uso dos indicadores em micro e pequenas empresas, 

comparando-os entre si, c) ajudarem a explicar como e por que razão o processo 

inovativo se desenrolou ou não como sucesso e d) embasarem a análise crítica a fim de 

propor melhorias à formulação dos programas.  

O foco em microempresas se dá, sobretudo, por entender a representatividade de 

suas atividades na economia. Além disso, o entendimento correto do ambiente inovador 

nesta faixa de empresas é de fundamental importância, pois, em geral, elas são 

caracterizadas por estrutura com baixo grau de padronização, o que é, em tese, muitas 

vezes fator limitante às ações formais de registros durante o processo de 

desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento.  
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1.3 Estrutura da dissertação 

 

 A pesquisa foi calcada em um estudo de caso de uma empresa contemplada tanto 

no programa direto de subvenção como no indireto, feito em parceria entre FINEP com 

Agentes Estaduais. A partir deste caso, buscou-se entre os desdobramentos dos projetos 

dados e informações que decodificassem e traduzissem as consequências das ações 

apoiadas, de modo que se conjugou a mensuração clássica de levantamentos 

quantitativos à base de pesquisa de questionários em inovação e a mensuração da 

extensão pela qual as firmas apoiadas transcendem a simples rotina básica operacional, 

ganhando ou não musculatura no que diz respeito às suas capacidades tecnológicas, à 

articulação com o sistema e à rede de inovação.   

Para tanto, o presente trabalho é apresentado na seguinte sequência: 

primeiramente, foi exposto um referencial teórico acerca do assunto inovação seguido 

da metodologia utilizada neste trabalho, em que se mostra como são sequenciadas as 

etapas de pesquisa, análise e apresentação dos dados.  

O referencial contém a exposição de dois modelos de mensuração alternativos e 

de essências diferentes no que tange à mensuração de resultados de inovação. 

Metodologicamente, a coleta de dados envolveu entrevista e um questionário que 

serviram como base para detectar os resultados do programa, bem como identificar as 

diferenças entre as abordagens de mensuração.  

 O item seguinte propôs comparar os dados obtidos a fim de avaliar se os 

resultados se encontram alinhados e se auxiliam no entendimento do processo inovativo 

na empresa examinada. Por fim, o estudo traz sua conclusão, apontando as principais 

percepções a respeito do alinhamento dos indicadores e do processo inovativo. Em seu 

último item, foram apresentados os pontos conclusivos, seguidos de observações acerca 

de pontos passíveis de melhorias na articulação e desenho do programa, além de 

recomendações para estudos futuros.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A intenção deste capítulo é mostrar e aprofundar as teorias que serão base e 

referência para o estudo. Diante das diversas possibilidades de abordagem sobre o 

assunto, optou-por estruturar este capítulo em três seções principais. São eles: 

“Indicadores de Inovação”, “Modelos de Inovação” e “Inovação como Política Pública”. 

A divisão deste referencial teórico nas três seções converge com a visão de Vonortas 

(2002) sobre o modelo de avaliação de Programas de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

 

Figura 1: Pilares da Avaliação 
Fonte: Adaptado de Vonortas (2002) 

 

Na seção “Indicadores de Inovação” são introduzidos e discutidos os principais 

conjuntos de indicadores de CT&I. Em seguida, são identificados os modelos de 

inovação alusivos a cada conjunto de indicadores. Esta seção é relevante, pois, de 

acordo com Cassiolato (2008), o uso de indicadores de CT&I está intimamente ligado 

ao modelo de inovação assumido. Como ilustrado na figura anterior, entender o Sistema 

Nacional de Inovação é tão imprescindível como entender a essência por trás da política 

uma vez que os dois tópicos são base para os pilares da avaliação (traduzidos na forma 

de indicadores), ex ante ou ex post. No caso desta dissertação, o foco reside no terceiro 

pilar, o da avaliação de impacto feita após o término de um programa de política.  

A seção de política pública finaliza o referencial, já que de nada adianta aplicar 

indicadores sem conhecer o propósito do que se está medindo. Para a mensuração 

adequada dos processos inovativos, é indispensável a compreensão da concepção e dos 

efeitos esperados de uma determinada diretriz estratégica. 
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A fim de facilitar o entendimento, abaixo está exposto o mapa de literatura, cuja 

representação gráfica identifica de forma objetiva as principais áreas e bases teóricas 

relacionadas ao ponto central desta pesquisa. 

 
 

 
                                                                   

Figura 2: Mapa da Literatura 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

2.1 Avaliação e Indicadores 

 

 Uma das máximas dentre os princípios básicos de gestão é: só é possível gerir 

com eficácia aquilo que se pode medir (DEMING, 1986). De acordo com Lundvall e 

Borrás (2006), deve existir um processo sistemático de avaliação dos programas - ou 
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dos gastos públicos relacionados - em termos de atendimento aos seus objetivos. Para os 

autores, a avaliação deve ser considerada como um elemento do processo político, para 

que se extraiam lições a respeito do desempenho passado com o objetivo de correções e 

aperfeiçoamentos.  

Para Georghiou (1999), na medida em que os esforços de políticas crescem para 

melhorar o desempenho dos seus sistemas de inovação, há naturalmente um forte desejo 

de saber quais das políticas funcionam e como fazê-las funcionar ainda melhor.  

Viotti (2003) afirma que há três razões para o uso de indicadores de CT&I: a 

científica, a política e a pragmática. A razão científica se refere ao melhor conhecimento 

dos fatores determinantes dos processos de inovação e das relações entre as atividades 

de Ciência, Tecnologia e Inovação. A razão política está relacionada com a aplicação 

dos indicadores para a avaliação de políticas públicas, com vistas a torná-las mais 

eficientes e eficazes. Por fim, a razão pragmática diz respeito à utilização de indicadores 

para atendimento da necessidade de informações por parte de trabalhadores, instituições 

e empresas a respeito das tendências e perspectivas acerca da evolução e tendências da 

Ciência, Tecnologia e Inovação. Neste contexto, são apresentados a seguir o histórico 

dos indicadores, bem como a discussão acerca da utilidade dos indicadores estatísticos 

tradicionais.  

 

2.1.2 Histórico dos Indicadores  

 

Este item tem como função fornecer um panorama da evolução dos indicadores 

de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em geral, tais indicadores começaram a aparecer na 

economia na década de 1930, sobretudo sob a forma de dados, estatísticas e ferramentas 

matemáticas, variando entre indicadores de crescimento, produtividade, emprego, 

inflação e outros, de modo a avaliar e diagnosticar a evolução dos principais 

componentes da economia dos países para que estes pudessem se posicionar frente aos 

demais. A história de mensuração da Ciência e Tecnologia tem como percursora a 

Fundação Nacional de Ciência (National Science Foundation) dos EUA na década de 

1950. Oficialmente, foi a instituição americana que iniciou a medição de inovação 

utilizando a abordagem de resultados: identificação e contagem de inovações 

tecnológicas comercializáveis e as características das empresas que as produziram 

(FIGUEIREDO, 2009).  
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Em 1963, a OCDE lançou o Manual de Frascati, que propunha práticas e 

metodologias padronizadas para levantamentos de P&D. De Manual (2004) destaca-se o 

papel dos insumos de P&D como determinante das atividades inovadoras bem 

sucedidas.  

A OCDE (2005), na década de 90, ciente das limitações das abordagens 

anteriores como a do próprio Manual Frascati, preparou um manual para condução de 

pesquisas sobre inovação, tendo como objetivo coletar informações padronizadas sobre 

as atividades inovadoras, concentrando-se na inovação tecnológica. O novo Manual 

passou a ser conhecido como Manual de Oslo, lançado no Brasil pela FINEP e 

referência até hoje para pesquisas.  

De acordo com De Negri e Salerno (2005), a primeira survey de inovação 

baseada no Manual de Oslo foi realizada em 1993 e ficou conhecida como Community 

Innovation Survey — CIS-I. No Brasil, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), iniciou em 2001 a série da Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica — 

Pintec, que ajudou na construção de indicadores nacionais da atividade de inovação 

tecnológica nas empresas industriais.  

Milbergs e Vonortas (2004) sintetizam a evolução dos indicadores de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em quatro gerações cada vez mais complexas e abrangentes. Os 

autores estratificam o processo em: (1) métricas de primeira geração, refletindo uma 

concepção de inputs e outputs; (2) métricas de segunda geração, complemento dos 

indicadores de entrada pela contabilização das saídas nas atividades de Ciência e 

Tecnologia; (3) métricas de terceira geração, sendo estas um conjunto mais relevante de 

indicadores de inovação, além de índices com base em surveys e na integração de dados 

disponíveis publicamente; e, (4) métricas de quarta geração, indicadores de 

conhecimento, relacionamentos em redes e condições do ambiente interno e externo das 

organizações. O histórico da evolução pode ser observado na tabela abaixo: 

 
Tabela 1: Evolução das métricas de inovação por geração 

Evolução dos Indicadores de Inovação  

1ª Geração (1950-60s) 
2ª Geração (1970-

80s) 
3ª Geração (1990s) 4ª Geração (2000) 

Indicadores de Inputs 
Indicadores de 
Outputs 

Indicadores de Inovação 
Indicadores de 
Processo 

Despesas com P&D 
Patentes 

Surveys de Inovação 
 Conhecimento 

Capital Publicações Indexação Intangíveis 

Intensidade tecnológica 
Produtos 

Capacidade de 
benchmarking Inovativo Redes 
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Funcionários de C&T 
Mudança de 
qualidade   Demanda 

      Clusters 

      Técnicas de Gestão 

      Risco/Retorno 

Fonte: Milbergs e Vonortas (2004) 

 

A abordagem sistêmica da inovação, cuja influência considera fatores extra-

empresas, passou a ganhar ainda mais peso através das conferências Blue Sky Foruns I e 

II, promovidas pela OCDE. Os resultados dessas conferências forneceram um conjunto 

de direcionamentos para uma visão sistêmica da inovação e virou sinônimo de “pensar 

de forma criativa”. Os novos métodos contemplam fluxos de informações e 

conhecimentos (codificados ou tácitos); recursos humanos; mapeamento institucional 

dos sistemas nacionais de inovação; comportamento inovador de empresas; panorama 

da ciência e inovação: regiões, atores e temas (COLECCHIA, 2006).  

No entanto, para Stallivieri (2009), grande parte destes indicadores, conceitos, 

metodologias de coleta e emprego ainda se encontram em estágios relativamente 

incipientes, não tendo sido desenvolvidas metodologias padronizadas suficientemente 

maduras e aceitas internacionalmente, razão pela qual este estudo se depreende sobre as 

métricas antes da 4ª geração, altamente presentes quando se canalizam esforços para 

mensurar resultados de inovação.  

 

2.1.3 Os indicadores de inovação estatísticos tradicionais  

 
 Embora vários autores destaquem a importância da inovação para a obtenção de 

um desempenho superior por parte das empresas (FREEMAN, 1994; DOSI, 1988; 

HINLOOPEN, 2003), a literatura não demonstra um consenso no que tange à 

investigação empírica entre a relação das atividades inovadoras e o desempenho das 

empresas. Segundo Brito et al. (2009), ainda que este elo esteja conceitualmente 

consolidado, a questão de mensuração da inovação é um ponto delicado, já que a 

inovação é um fenômeno complexo e são muitas as dificuldades encontradas para captá-

la, desde as diferenças em termos de entendimento conceituais, até as restrições nas 

aplicações em campo das técnicas existentes.  

Em estudo englobando 228 pequenas empresas inglesas, Freel (2000) 

demonstrou que as empresas inovadoras obtiveram melhor desempenho (mensurado em 

crescimento de vendas, emprego e lucratividade). Constatação semelhante tiveram Cho 
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e Pucik (2005). Estes últimos, baseados em uma amostra de 488 grandes empresas 

norte-americanas, evidenciaram uma relação direta e positiva entre inovação e 

crescimento. Por outro lado, o efeito pode não parecer tão claro para outros estudiosos. 

É o caso de Kemp (2003). Sua investigação não observou diferenças significativas entre 

o lucro das firmas inovadoras e não inovadoras na Alemanha. 

Chaney et al. (1991) registram que muitas análises empíricas têm demonstrado 

uma relação consistente entre indicadores relacionados à inovação, tais como gastos 

com Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), e o desempenho das empresas. Entretanto, se 

por um lado Kannebley et al. (2007) concluíram mais recentemente que a inovação afeta 

positivamente o desempenho das firmas industriais brasileiras, refletindo-se em 

aumento de pessoal ocupado, receita líquida de vendas, produtividade e, em alguns 

casos, em aumento também de market share nos dois anos posteriores à inovação, por 

outro, Andreassi (1999), analisando diversos setores da economia brasileira, rejeitou a 

hipótese de existência de uma relação significativa entre despesas de P&D e 

lucratividade.  

Tanto para Jaffe et al. (1993) como para Carlino et al. (2001), as patentes 

sinalizam a existência de transbordamentos de conhecimento. Posição semelhante 

apresentaram J. Acs e Audretsch (1989) e Griliches (1990). Estes autores testaram 

empiricamente a relação das patentes e concluíram que elas são adequadas, embora não 

robustas, para a representação da atividade inovadora.  

De acordo com Hall (1987), as empresas americanas do setor de manufatura que 

não apresentaram programas de P&D cresceram 1% a 2% menos do que as empresas 

que possuem esses programas no período de 1976 a 1983. Klomp e Van Leeuwen 

(2001) também correlacionaram a inovação e crescimento. À luz dos dados do CIS-2 

(Community Innovation Survey), ficou demonstrado que as empresas consideradas 

inovadoras obtiveram um desempenho melhor no que se refere a crescimento de vendas 

e nível de emprego. Para a OCDE (1992), indicadores desta natureza são relevantes, 

pois permitem comparabilidades sobretudo em um mundo economicamente 

globalizado, particularmente quando se quer medir os níveis de competitividade 

internacional. 

A despeito da polêmica, a maior parte da literatura (QUADROS ET AL., 2001; 

COHEN; LEVINTHAL, 1990; MOTOHASHI, 1998) sobre inovação sugere (e espera!) 

que a simples contagem de serviços inovativos e seus produtos intermediários, como 

gastos em P&D, patentes, etc., produzirão efeitos altamente variáveis e que serão 
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traduzidos em elevada variância (desvio padrão) da estimativa estatística (CASIOLATO 

ET AL., 2008). Várias pesquisas de peso adotam como critério-chave a medição de 

atividades tecnológicas por meio de estatísticas de P&D. São exemplos o próprio 

Manual de Oslo (OCDE, 2005) e a Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 

(PINTEC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

De acordo com Marins (2010), os primeiros indicadores foram instituídos tendo 

como foco os inputs e outputs da atividade inovativa, respectivamente de primeira e 

segunda geração de indicadores. A tabela abaixo traduz os principais indicadores 

tradicionais: 

 
Tabela 2: Principais indicadores tradicionais 

Principais indicadores tradicionais 

Investimentos em P&D 

Gastos com treinamento ligado a atividades de P&D 

Números de funcionários alocados em atividades de P&D 

Grau de qualificação dos funcionários em P&D 

Número de doutores 

Gastos com aquisição de tecnologia 

Faturamento gerado por novos produtos/processos 

Número de patentes depositadas 

Número de patentes registradas 

Produções bibliométricas 

Fonte: Marins, 2010 
 

A predileção por indicadores tradicionais é contestada por uma corrente de 

autores.  Stallivieri (2009), por exemplo, faz uma análise crítica sobre eles. Em relação 

ao indicador “gastos em P&D”, o autor descreve quatro principais questões em sua 

utilização como proxy de atividade inovativa. Em primeiro lugar, está a incerteza quanto 

aos resultados dos processos de P&D, uma vez que a simples utilização deste indicador 

desconsidera a possibilidade dos insumos não gerarem os resultados esperados em 

termos de inovação. Em segundo lugar, a colocação do P&D é apontada como principal 

insumo do processo inovativo. O autor argumenta que a P&D é apenas um dos vários 

insumos do processo inovativo. Em terceiro, Stallivieri destaca que essas estatísticas 

subestimam os esforços desenvolvidos por pequenas e médias empresas, que realizam 

atividades de P&D informais e em reduzida escala. Por último, o autor ressalta que, 

mesmo no caso de empresas com departamento exclusivo para P&D, há grande 
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possibilidade de que as estatísticas acabem por desconsiderar atividades realizadas em 

outros departamentos, mas que possuem relação com atividades de pesquisa. 

Segundo Ariffin (2000), aplicar os mesmos indicadores no tecido empresarial de 

países emergentes, que não possuem níveis adequados de capacidades tecnológicas para 

conduzir este tipo de pesquisa, seria irrelevante, opinião essa corroborada por Sbragia 

(2002). Para este último, os indicadores apresentados por diversos países, mesmo os 

mais industrializados, têm sido vistos como bastante incipientes e limitados, tanto em 

termos conceituais, como na prática. Indicadores relativos às atividades de P&D e de 

patentes prevalecem em alguns setores industriais de países tecnologicamente 

avançados, como é o caso de EUA, Japão e países europeus como Alemanha e 

Inglaterra; deste modo, a aplicação desses indicadores para empresas em economias em 

desenvolvimento – que em geral, não possuem níveis sofisticados e profundos de 

capacidade tecnológica inovadora para conduzir atividades de P&D e patentes - seria 

inócua. 

Como registrado por Figueiredo (2009) em Aprendizagem tecnológica e 

Inovação Industrial em Economias emergentes: uma breve contribuição para o desenho 

e implementação de estudos empíricos e estratégias no Brasil, diversos estudos 

concernentes à avaliação da inovação existem. Porém, a grande maioria deles ainda têm 

um olhar míope sobre firmas de países emergentes. Isto porque países de economias em 

desenvolvimento são colocados lado a lado com economias maduras; é como “vestir” 

pessoas de tamanho e corpos diferentes com o mesmo manto: uma necessariamente 

ficará mais descoberta e desconfortável.  

A não observância das disparidades e particularidades existentes entre os 

diferentes ambientes tem um resultado previsível: além de induzir a um erro de 

interpretação, ela não cobre a totalidade que a amplitude da inovação demanda. Por isso, 

conforme Kim (1997), a calibragem para metrificação das firmas latecomers (aquelas 

que operam em economias emergentes e normalmente iniciam suas operações sob 

condições não competitivas no mercado mundial, distantes da fronteira tecnológica 

global em seus setores de atuação e com níveis baixos ou inexistentes de capacidades 

tecnológicas) deve levar em conta o contexto do espaço em que habitam. 

Bach (2012) argumenta que uma das grandes dificuldades encontradas na análise 

do comportamento inovador das empresas industriais é a disponibilidade de dados, tanto 

do lado dos inputs - Intensidade de P&D&E - quanto dos outputs - Resultados de 
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P&D&E. Soma-se a isso a natureza dos dados, insuficiente para mensurar atividades de 

uma economia baseada em conhecimento.  

Para Figueiredo (2009), economias emergentes não costumam se destacar pela 

presença de empresas com laboratórios de P&D estruturados como nos moldes de 

economias industrializadas. Em países em desenvolvimento, é mais difícil encontrar 

esse tipo formal de estrutura, sem contar que são em departamentos de Engenharia, 

Qualidade, Manutenção e Design que se concentram grande parte do acúmulo de 

capacidade tecnológica de empresas. Desta forma, apesar de seu valor, os estudos 

estatísticos examinam a capacidade tecnológica em um ponto único no tempo. Mais do 

que um ato isolado, a inovação é um processo e, por isso, o método de snap shot não 

esclarece como empresas evoluíram no processo de desenvolvimento e sustentação da 

capacidade tecnológica. 

De acordo com Freeman (1982) e Lundvall (1988), a capacidade de inovação 

deriva da confluência de aspectos econômicos, sociais, políticos, institucionais e fatores 

culturais específicos inerentes ao próprio ambiente, implicando na necessidade de um 

framework analítico diferente do oferecido pelas economias tradicionais. Uma vez 

reconhecida a natureza cumulativa e específica à firma, o desenvolvimento da 

capacidade tecnológica passa a ser identificável, mensurável e explicável. Para tanto, 

previamente às métricas, é fundamental percorrer o que há de literatura sobre 

capacidades tecnológicas, a começar pela definição: 

 
Capacidades envolvem um estoque de conhecimento que permite uma 
empresa empreender e diferenciar degraus de atividades inovativas. Tais 
capacidades são geradas numa maneira cumulativa, nos recursos humanos e 
sistemas organizacionais, ambos dentro e fora da empresa. (BELL; PAVITT, 
1995, tradução própria).  

 

Capacidade tecnológica é um ativo intangível, que serve como base para que as 

empresas realizem suas atividades de produção e inovação, consistindo no conjunto de 

recursos à base de saber tecnológico que se armazena nos seguintes componentes: i) 

sistemas técnico-físicos (capital físico): através de máquinas, equipamentos, banco de 

dados, software; ii) tecido e sistemas organizacionais e gerenciais (capital 

organizacional): através de rotinas, procedimentos, normas e processos administrativos; 

iii) pessoas (capital humano) através de experiências, habilidades, talentos, qualificação, 

ou seja, conhecimento tácito da equipe; iv) produtos e serviços. Em países de economia 

emergente, em geral, as empresas necessitam, se quiserem alcançar a fronteira 
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internacional do conhecimento, de maior agilidade no processo de acumulação de 

capacidades tecnológicas do que as empresas de países desenvolvidos (FIGUEIREDO, 

2009). 

 

 

Figura 3: Componentes da Capacidade Tecnológica 
Fonte: Adaptado de Figueiredo (2009, p 22) 

 

2.1.4 Métrica Alternativa 

 
Face ao explanado anteriormente, faz-se necessário que outros aspectos, além 

dos quantitativos, sejam considerados no modelo de mensuração de inovação. Muitos 

pesquisadores recomendam a utilização de indicadores múltiplos para quantificar o 

desempenho tecnológico, uma vez que a combinação de indicadores tende a melhor 

atender ambientes dinâmicos e mais complexos (FLOR; OLTRA, 2004; GUAN; 

CHEN, 2012).  

Fruto da necessidade de entender melhor a dinâmica do ambiente e da 

complexidade que recai sobre a ideia de capacidade tecnológica, nasceu uma segunda 

corrente, preocupada em entender o processo de inovação como um processo interativo 

e sistêmico. Para essa nova corrente, a avaliação precisa ser capaz de refletir o núcleo 

do processo cumulativo e complexo da inovação, aquilo que faz pulsar o 

desenvolvimento das capacidades tecnológicas. 

 O aparente desajuste provocado pela mensuração tradicional estimulou 

Dahlman et al. (1987) e Lall (1992) a adaptarem o modelo de Katz (1987) em um novo, 

no qual as capacidades tecnológicas de uma empresa são categorizadas por funções e 

onde a acumulação se processa das categorias mais simples para as mais complexas. A 



 

   

17

métrica foi refinada por Bell e Pavitt (1995) e adaptada posteriormente por Figueiredo 

(2001).  

 A trajetória de acumulação de conhecimento foca na teoria mais moderna na 

abrangência da perspectiva de inovação, que, sob a ótica de um processo, apresenta um 

espectro significativo de camadas intermediárias entre a simples cópia e o P&D. Há, 

assim, indicações da existência de diversos tipos de atividades não relacionadas ao P&D 

inseridas em empresas de economias de industrialização tardia, como por exemplo, 

ações de imitação, experimentação e adaptação, atividades capitais para a compreensão 

do processo de desenvolvimento tecnológico em nações emergentes (BELL; PAVITT, 

1993, 1995; FIGUEIREDO, 2001).   

O modelo de Figueiredo (2005) permite a identificação de uma série de 

conjuntos de capacidades distribuídas pelas funções que se subdividem, em um primeiro 

momento, em capacidades operacionais e inovadoras e em diversos subníveis. O 

Quadro 1 apresenta as capacidades, distribuídas pelos níveis, exemplos e tipos 

necessários de competência tecnológica: 

 
Capacidades 

 
Baseadas em Produção 

 
 Níveis de Capacidades Exemplos Tipos de Competência 

Tecnológica 

Básico 

Unidades de produção 
baseadas em produção 
corrente. Equipes de 
operadores, engenheiros e 
técnicos realizando tarefas 
diárias dentro de graus 
aceitáveis de 
confiabilidade e eficiência 
para alcançar os requisitos 
dos mercados locais. 
Controle de qualidade 
intermitente e práticas 
organizacionais de 
produção para garantir o 
fluxo básico de produção.  
 

Competências técnica, 
gerencial e organizacional 

para usar e operar 
tecnologias existentes. 

Avançado 

Aumento do número de 
operadores, técnicos, 
engenheiros e consultores 
especializados,  
altamente qualificados na 
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operação de avançados 
sistemas de produção 
envolvendo sistemas de 
equipamentos de ponta, 
processos de alta precisão e 
alta velocidade. Sistemas 
de produção plenamente 
certificados por 
reconhecimento 
internacional de produção e 
meio ambiente. Unidades 
organizacionais 
especializadas em 
operações de produção 
(p.ex.; controle de 
qualidade, rotação de times 
de operadores, questões 
administrativas, 
manutenção preventiva e 
preditiva).  
 

 
Baseadas em Inovação 

 

Tipos e Níveis de 
Capacidades 

Exemplos Tipos de Competência 
Tecnológica 

Básico 
 

Unidades organizacionais 
especializadas de forma 
incipiente (não produção) 
dedicadas a adaptações em 
processos de produção, 
desenho de produtos e 
especificações de 
equipamentos, processos 
de automação, software 
administrativo (p.ex.; 
unidades/departamentos de 
engenharia de processo e 
produto, centros de 
qualidade, laboratórios 
para testes e análises, 
unidades de automação) 
geridas por gestores, 
engenheiros e técnicos em 
tempo integral. Centro de 
P&D informal, operado por 
um pequeno grupo de 
pesquisadores procedendo 
a experimentos iniciais, 
Rotinas e procedimentos 

Competências em desenho, 

engenharia, gestão e 

P&D&I para 

aprimoramento incremental 

de produtos/processos e 

organizacional 
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organizacionais 
estabelecidos por 
diferentes áreas 
profissionais.  
 

Intermediário 
 

Unidades organizacionais 
atualizadas e altamente 
profissionais, 
especializadas em melhoria 
de processos, produtos e 
sistemas de equipamentos. 
Centro de P&D atualizado 
e profissionalizado para 
redesenho de produtos e 
processos. Unidade de TIC 
especializada e atualizada 
(envolvendo um número de 
especialistas em TIC) 
dedicada a (i) melhorias de 
processos automatizados, 
existentes baseados em 
produção (linhas de 
produção, sistemas de 
equipamentos, salas de 
controle; (ii) processos 
organizacionais internos da 
empresa; iii) 
desenvolvimento de 
software para atender às 
necessidades da empresa. 
Número ampliado de 
engenheiros e técnicos 
especializados (com grau 
de mestrado e doutorado) 
alocados em diferentes 
unidades organizacionais. 
Número ampliado de 
gestores (profissionais 
treinados e avançadas 
técnicas/práticas de 
gerenciamento para 
solução de problemas e 
enquadramento de 
problemas (p.ex., 6 Sigma, 
gerenciamento de projetos) 
e também em marketing, 
logística e finanças.  
 

Competências em P&D e 

Engenharia para 

desenvolver e implementar 

novas tecnologias 

Avançado Variedade de mecanismos Competências em P&D&I 
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 deliberadamente para 
integrar e coordenar 
diferentes tipos de 
especialidades e bases de 
conhecimento encontradas 
em diferentes áreas 
funcionais dentro da 
empresas em outras 
organizações (p.ex., 
pessoas com conhecimento 
em ponte e habilidades em 
T; gestores com domínio 
em diversas línguas; times 
de trabalho formais e 
informais; gatekeepers 
tecnológicos). Sistemas 
ampliados para suportar a 
coordenação e integração 
de conhecimentos dentro e 
fora da empresa. 
Atividades de P&D 
conjunta com uma rede de 
parceiros locais e 
internacionais 
(fornecedores, principais 
usuários, competidores, 
institutos de pesquisa, 
universidades) para 
inovações próximas à 
fronteira mundial. 
Gerenciamento incipiente 
do sistema de propriedade 
intelectual (PI).  
 

para desenvolver e 

implementar novas 

soluções 

Quadro 1: Níveis de capacidades Tecnológicas Inovadoras 
Fonte: Adaptado de Figueiredo (2009) 

 

O modelo foi adaptado, testado e aplicado a diversos setores e empresas 

diferentes. Segundo Vedovello e Figueiredo (2006), ele capta a aprendizagem em dois 

aspectos: a trajetória de acumulação de competências tecnológicas e os processos que 

permitem a conversão do conhecimento técnico acumulado pelos indivíduos em 

conhecimento da organização.   
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2.2 A Evolução da Inovação  

 

 O entendimento do processo de inovação sofreu transformação ao longo dos 

anos, evoluindo de uma concepção linear para uma abordagem sistêmica. Sua mudança 

conceitual foi o modo pelo qual a academia rebateu o avanço na linha de pensamento, já 

que o ato de inovação passou a ser tratado não como um acontecimento isolado, oriundo 

de um esforço individual por grandes empresas, mas proveniente de um processo, 

inicialmente linear, porém passando a ser sistêmico, de acordo com a abordagem mais 

atual. O progresso do processo de inovação será apresentado nos subcapítulos seguintes, 

de modo que sua essência sirva para amparar a análise do estudo de caso.  

 

2.2.1 O Modelo Linear de Inovação 

 

 De acordo com Freeman (2008), o Modelo Linear de Inovação teve origem no 

final do século XIX, fruto do surgimento de departamentos exclusivamente voltados 

para a pesquisa e desenvolvimento (P&D) dentro das empresas na indústria química na 

Alemanha. Percebeu-se, na ocasião, que seria lucrativo investir em pesquisa para se 

desenvolver novos produtos e processos de um jeito sistemático e profissional. Assim, 

desde sua origem na indústria química alemã, os laboratórios especializados de pesquisa 

e desenvolvimento tornaram-se, gradualmente, aspectos internos distintivos de grandes 

firmas em outros setores e países. 

Segundo Conde e Araújo-Jorge (2003), a visão linear pressupõe o processo de 

inovação como um modelo de entradas (inputs) e saídas (outputs), no qual a pesquisa 

básica, sequencial e hierárquica, é capaz de levar à tecnologia, ou seja, a inovação é 

impulsionada pela ciência (science push). Os indicadores de inovação de 1ª e 2ª geração 

são, portanto, rebatimento da visão do Modelo Linear de Inovação. A figura abaixo 

ilustra a visão linear: 

 

 

 

Figura 4: Modelo Linear de Inovação - Science push 
Fonte: Conde e Araújo-Jorge (2003) 
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2.2.2. O Modelo Elo da Cadeia 

 

Nos anos 80, entre as postulações de Rosenberg, uma é marcante. Em seu 

clássico artigo Quão Exógena é a Ciência? (ROSENBERG, 2006), seus estudos 

evidenciam a ideia de que a ciência pode também ser criada a partir de produtos e 

processos tecnológicos, invertendo a lógica do Modelo Linear. O autor critica a 

distinção entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, na medida em que, qualquer que 

seja a intenção antes de se realizar a pesquisa, o seu resultado é altamente imprevisível.  

Deste modo, Kline e Rosenberg (1986) desenvolveram um novo modelo, 

denominado modelo Elo de Cadeia (Chain-Linked model), no qual presumem que a 

inovação não possui dimensão uniforme. Em outras palavras, sua origem não está 

necessariamente atrelada ao processo de pesquisa e a tecnologia não é sinônimo de 

ciência aplicada.  

Para Pianta e Sirilli (1999), o Manual de Oslo é reflexo do modelo Elo de 

Cadeia. Embora restrito, Costa (2013) atribui a este modelo um passo importante, já que 

ele reavalia a importância da pesquisa básica e aplicada no processo de inovação, ao 

atribuir às empresas uma posição central neste processo. A empresa não é colocada 

apenas como compradora de tecnologia, mas também como produtora de tecnologia. 

Este aspecto contribui de forma significativa para a formulação de políticas de apoio à 

inovação, uma vez que retira o foco em universidades e instituições de pesquisa, 

passando a distribuí-lo também a empresas e a diversas interações entre estes agentes. 

No modelo Elo da Cadeia, a ciência pode ser mais bem visualizada ao longo do 

processo de desenvolvimento para ser utilizada quando necessária, conforme figura 5: 
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Figura 5: Elo da Cadeia 
Fonte: Costa (2013) 
 

2.2.3 Sistema Nacional de Inovação 

 

A abordagem sistêmica da inovação surge no âmbito do referencial neo- 

schumpeteriano e evolucionista que será em seguida comentado. Para Cassiolato e 

Lastres (2005), o reconhecimento nos países avançados de que as estratégias 

tecnológicas são dependentes de fatores mais amplos incitou o surgimento da 

abordagem sistêmica. 

Freeman (1987) propõe uma visão mais ampla, na qual nota-se a incorporação 

de todas as instituições relacionadas ao desenvolvimento de tecnologia e inovação 

incluindo, a de instituições como o sistema financeiro e as políticas públicas que afetam, 

direta ou indiretamente, a capacitação inovativa. Para Dosi et al. (1988), sistemas 

nacionais de inovação são contextos capacitantes no qual empresas não inovam 

isoladamente, mas sim dentro de um sistema de redes onde são estabelecidas relações 

diretas ou indiretas, formais ou informais, entre diversas instituições e organizações, tal 

como instituições de ensino e pesquisa, governo e outras empresas, e levando em 

consideração o ambiente macroeconômico no qual estão inseridas. A figura abaixo, de 

Cassiolato e Lastres (2008), representa o sistema nacional de inovação, identificando os 

subsistemas, além de facilitar a visualização daqueles que são incluídos na abordagem 

restrita e na abordagem ampla. 

 



 

   

24

 

Figura 6: Sistema Nacional de Inovação e seus subsistemas 
Fonte: Cassiolato e Lastres (2008) 

 

Subentende-se pela figura 06 o alto grau de complexidade da visão baseada no 

Sistema Nacional de Inovação. Ela extrapola o nicho da produção e inovação 

tecnológica, afirmando que não é possível falar em inovação sem o completo 

funcionamento de várias instituições, isto é, sem uma visão de integração e articulação 

de vários atores e subsistemas, entre eles o geopolítico, social, político econômico, 

cultural, de financiamento, e outros. Além de desconstruir a visão tradicional linear, 

retirando o mercado (demanda) da posição meramente passiva, reconhecendo a sua 

importância e interação com o restante do sistema, a imagem registra também a 

substituição da compartimentalização que consta no modelo Elo da Cadeia por um 

princípio mais dinâmico, interativo e abrangente entre as partes.  

A abordagem sistêmica determina que sejam considerados os principais 

domínios de política em qualquer modo em que contribuam para a inovação. Por isso, 

os indicadores devem espelhar uma visão mais dinâmica. Um aspecto fundamental da 

política de inovação é a necessidade de analisar e redesenhar as relações entre as partes 

do sistema. Portanto, a política de inovação deve conferir relevância às políticas de 

estímulo aos processos de interação e integração que se estabelecem entre as 

organizações e instituições que formatam e alimentam o sistema (LUNDVALL; 

BORRÁS, 2006).  

Cassiolato e Lastres (2005) destacam os aspectos não tecnológicos e intangíveis 

da dimensão sistêmica, em que conhecimento e tecnologia são resultados de processos 

não passíveis de transferência. Segundo os autores, tal sensibilidade incentiva os 
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policymakers a adotarem uma perspectiva mais vasta sobre as oportunidades para o 

aprendizado e a inovação, sobretudo em países emergentes, nos quais a realização de 

P&D das empresas é ocasional e informal e o tamanho médio das empresas é muito 

menor do que nas economias avançadas.  

Para Gadelha (2003), a política de inovação sistêmica supera o dilema de 

fomentar o lado da oferta ou da demanda de tecnologias e, naturalmente, perpassa a 

visão linear das políticas de inovação. Ainda neste raciocínio, é importante explorar a 

complementariedade das ações (oferta e demanda) e destas com as de apoio público à 

infraestrutura científica e tecnológica. Para a autora, a política nacional de inovação 

recente do Brasil precisa enxergar que política de inovação não é política de P&D.  

 
2.3 Inovação como Políticas Públicas 

 
 Schumpeter (1934) foi pioneiro em entender o capitalismo como um sistema que 

está em constante transformação por suas próprias forças internas e que a inovação é o 

principal fator para esta mudança, afetando diretamente na competitividade e no 

desenvolvimento econômico de empresas e países. Ao reconhecer o papel da tecnologia 

e inovação como fator de crescimento econômico, o economista cunhou um conceito 

que passou a ser uma referência para todos os estudiosos. A expressão “destruição 

criativa” resume tal conceito e é até hoje amplamente reverberada por todos que 

queiram falar sobre o processo de inovação.  

Inicialmente, o termo pode soar contraditório. Porém, ao se referir à forma como 

os produtos e processos inovadores substituem constantemente os antigos em uma 

economia capitalista, Schumpeter (1934) evidencia o que efetivamente seria 

contraditório: um capitalismo estável. Neste sentido, a destruição criativa expressa bem 

o dinamismo da economia, a qual está em constante transformação, representada por 

ciclos em que as tecnologias tradicionais são “destruídas” à medida que perdem 

competitividade no mercado ou se tornam obsoletas.  

Desde então, o consenso sobre a importância da atividade inovadora na 

economia se desdobrou em inúmeras ações do poder público. Segundo Senger (2006), a 

inovação tem sido a nova moeda da competição global em um cenário no qual os países 

competem impetuosamente por novos mercados.  

Cimoli, Mario et al. (2009) argumentam que todas as experiências bem-

sucedidas de países que conseguiram alcançar a fronteira tecnológica (catching-up) 
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abrangeram a edificação coordenada de uma rede voltada à inovação nacional capaz de 

operar um lastro de instrumentos que englobam proteção de indústrias, apoio fiscal, 

subsídios, incentivos, facilidade ao acesso de capital, fomento à geração de 

conhecimento, incluindo, inclusive, políticas de apoio criterioso à imitação tecnológica. 

Em referência ao Brasil, Morais (2008) destaca a importância da Lei de 

Inovação. Para o autor, a Lei nº 10.973/2004, conhecida como Lei de Inovação, 

representou um novo paradigma para a maior difusão do conhecimento gerado nas 

universidades, em centros de pesquisa e, principalmente, no setor produtivo, repetindo a 

trilha que muitos outros países já haviam percorrido em termos de política de CT&I. 

Desta forma, a Lei de Inovação instituiu um amplo conjunto de ações para o 

desenvolvimento tecnológico, estando as principais elencadas abaixo: 

 

a) criou as condições legais para a formação de parcerias entre universidades, 

instituições privadas de C&T sem fins lucrativos e empresas;  

b) concedeu flexibilidade às instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) públicas para 

participar de processos de inovação, ao permitir-lhes a transferência de tecnologias e o 

licenciamento de invenções para a produção de produtos e serviços pelo setor 

empresarial, sem a necessidade de licitação pública;  

c) estabeleceu condições de trabalho mais flexíveis para os pesquisadores de ICT 

públicas, que, a partir de então, podem se afastar do trabalho para colaborar com outras 

ICT, ou mesmo para desenvolver atividade empresarial inovadora própria; e 

d) criou modalidade de apoio financeiro por meio de subvenção econômica direta para 

as empresas, com vistas ao desenvolvimento de produtos ou de processos inovadores, 

entre outros mecanismos para a modernização tecnológica dos agentes públicos e 

privados. 

Os incentivos não fiscais ao financiamento da inovação se dão através do aporte 

de recursos nas empresas por meio de instrumentos como a concessão de empréstimos 

com taxas reduzidas de juros, das diversas formas de subvenção, do capital de risco, da 

participação acionária e das compras governamentais. A utilização dos instrumentos 

baseados em incentivos não fiscais é decidida pelos governos de acordo com as 

prioridades estabelecidas na política de inovação e com as incertezas decorrentes de 

cada projeto (COSTA, 2013). Krahmer (1992) resume na tabela abaixo os principais 

instrumentos de política pública de P&D&I. 
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Tabela 3: Instrumentos de política pública de P&D&I 
Instrumentos de política pública de P&D&I 

Instrumentos no sentido restrito Instrumentos no sentido amplo 

1 - Financiamento Institucional 4 - Demanda pública e compras públicas 

Centros Nacionais de Pesquisa   

Conselhos de Pesquisa 5 - Medidas corporativas 

Universidades e outras instituições de nível 
superior 

Perspectivas de longo prazo, prospectiva 
tecnológica 

  Avaliação de tecnologias 

2 - Incentivos Financeiros   

Programas para a promoção tecnológica 6 - Educação continuada e treinamento 

Capital de Risco, Crédito e Subvenção   

  7 - Políticas Públicas 

3 - Infra-estrutura e mecanismos de 

transferência de tecnologia Política de competição 

Informações e Consultorias para PMEs (Des)Regulamentação 

Centros de Tecnologia Estímulo público à demanda privada 

Cooperação, redes, contratos pessoais   

Fonte: Adaptado de Meyer-Krahmer (1992, p. 103) 

 

2.3.1 A visão neo schumpeteriana  

 

Estados exerceram e exercem o papel de fomentar o desenvolvimento produtivo 

e tecnológico e a expansão de setores estratégicos para a dinâmica estrutural, mesmo 

que estas políticas fossem e sejam camufladas por justificativas estratégico-militares. 

Embora os neoclássicos se posicionem a favor da intervenção pública limitada à 

correção de falhas de mercado e da intervenção passiva, uma perspectiva ganhou força 

quando novas mentes intelectuais como Freeman (2004) passaram a reconhecer com 

mais veemência o papel crucial de políticas governamentais para lidar com as incertezas 

associadas ao surgimento de um novo paradigma técnico-econômico proveniente da 

ideia da evolução do capitalismo em ciclos de crescimento e depressão de longo prazo. 

Em um período marcado pela crescente incorporação de conhecimentos nas 

atividades produtivas, a inovação passou a ser assimilada como variável ainda mais 

estratégica para competitividade de organizações e países. Cassiolato (2005) alerta que a 

incompreensão das particularidades do processo inovativo – e de suas consequências 

para o desenvolvimento econômico – tem levado a equívocos que impedem avançar no 

sentido de propor e implementar políticas públicas que deem conta dos desafios e 

oportunidades colocados atualmente à sociedade e economia brasileiras. Para o autor, os 
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países com melhores resultados em termos de aproveitamento das oportunidades 

apresentadas são aqueles que realçam a mobilização dos processos de aquisição e uso de 

conhecimentos e de capacitações produtivas e inovativas.  

Pelo exposto, os neo-schumpeterianos acreditam que a ação do Estado deva 

incorporar desde correção de falhas sistêmicas até criação de indústrias não existentes 

em um país. O desenvolvimento econômico é um processo de transformação estrutural e 

não simplesmente de crescimento quantitativo. Sob esta ótica, o Estado tem a 

incumbência de formular e programar políticas públicas que levem em consideração o 

fomento para constituir um ambiente competitivo no qual se formam as estratégias 

empresariais estimulando o aumento do número de atores e atividades da economia 

Freeman (2004). 

  Assim, consolida-se a percepção de que a inovação é resultado de ações em 

grande parte tácitas, não codificáveis e específicas de aprendizado. As políticas 

sistêmicas são centradas na cooperação e interação, elas definem, criam e dinamizam 

“mercados”, estimulam o conhecimento no conjunto de atores do sistema e fazem uso 

de instrumentos “implícitos” (poder de compra, regulação, etc.), não se restringindo a 

subvenções e incentivos fiscais (P&D) individualmente, ou seja, pensam em fatores 

como financiamento e incentivos a atores coletivos (GADELHA, 2003). 

A ocorrência de “falhas sistêmicas”, em uma analogia às falhas de mercado, 

contribui para justificar a participação do Estado no âmbito da abordagem sistêmica. O 

conceito de falhas sistêmicas está associado à existência de problemas na estrutura do 

sistema (falta, insuficiência ou inadequação de algum elemento), no funcionamento do 

mesmo (conexões, interações ou integrações insuficientes ou inadequadas), e onde há 

riscos e incertezas (FREEMAN, 1994).   

O grau de incerteza varia com o tipo de inovação, de modo que, quanto mais 

radical a inovação, mais arriscado é o projeto que objetiva seu lançamento. Daí surge a 

necessidade de um modelo estruturado específico para reduzir as incertezas e riscos 

decorrentes e, assim, minimizar as perdas financeiras, o desperdício de recursos, os 

problemas com prazos e escopo, dentre inúmeros outros decorrentes da ausência de uma 

abordagem sistêmica focada em riscos de projetos cujo objetivo é a inovação 

(FREEMAN, 1994).   

O risco é caracterizado pela incerteza de resultados futuros, segundo Evans e 

Olsson (2002). Freeman e Soete (2008) classificaram a incerteza em distintos graus, de 
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acordo com os fatores de risco e as tipologias de projetos, conforme apresentado na 

Tabela 4: 

 

Tabela 4: Matriz para relação entre Inovação, Incerteza e Risco 
Incerteza Inovação Risco  Operação Financeira 

Incerteza 
Verdadeira  

Pesquisa Básica e Inovação Incalculável Não reembolsável 

Altíssimo 
grau de 

incerteza 

Inovações de Produtos e Processos 
Radicais fora da Firma 

Altíssimo Participação/subvenção 

Alto grau de 
incerteza 

Inovações de Produtos e Processos na 
Firma 

Alto 
Participação/crédito 

equalizado/subvenção 
Incerteza 
moderada  

Novas gerações de produtos conhecidos Moderado Crédito equalizado 

Baixa 
incerteza 

Inovações sob licença, imitação de 
diferenciação de produto, melhoramento e 

adaptações em produtos e processos 
Baixo Crédito  

Incerteza 
muito baixa 

Novo modelo, diferenciação de produto, 
adoção tardia de inovação de processo 

estabelecido na própria empresa, 
melhoramentos técnicos secundários 

Muito baixo Crédito 

Fonte: adaptação de Freeman, C., Soete, L. Incertezas, Avaliação de Projetos e Inovações. In: A 
Economia da Inovação Industrial. Ed. Unicamp, cap. 10, p. 413-453, 2008 

 

De acordo com estudo do IPEA (2012), a subvenção pode representar um dos 

instrumentos mais influentes para se induzir o processo de inovação nas empresas e ao 

mesmo tempo atender interesses públicos. Os instrumentos podem ser formatados para 

o desenvolvimento e a inovação de produtos com conteúdo tecnológico de interesse 

para o país. No entanto, a subvenção não ocorre com a mesma intensidade nas demais 

modalidades públicas de apoio à inovação, como o crédito reembolsável, os incentivos 

fiscais e o capital de risco, já que estes utilizam mecanismos não discricionários para a 

seleção de projetos.  A subvenção tem como condicionante a apresentação de projetos 

de altíssimo grau de incerteza e risco, com inovações radicais/disruptivas. 

Nesta linha, segundo Metcalfe (1995), um mercado que gera variedade em um 

ritmo intenso e que seleciona tecnologias superiores, difundindo-as rapidamente, é um 

mercado eficiente. Logo, a noção de eficiência neo-schumpeteriana é a eficiência para a 

mudança, seja para inovar ou para absorver as inovações superiores existentes no 

mercado. 

Ações seletivas focalizadas sobre certas atividades, indústrias ou rol de 

instituições e empresas ocorrem na medida em que podem produzir, de forma 

multiplicadora, um desdobramento sistêmico que altera a competitividade de uma 
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determinada região. Mais recentemente, Mazzucato (2011) contribuiu para o debate ao 

evidenciar que, nas economias mais bem-sucedidas, o papel do Estado foi muito além 

da criação de infraestrutura e estabelecimento de regras de funcionamento dos 

mercados; o governo serviu como líder e catalisador para atingir avanços na capacidade 

inovativa com o objetivo de contribuir para o crescimento de empresas e economias. O 

Estado é, assim, um parceiro chave do setor privado, devendo agir pro ativamente, 

assumindo os riscos dos estágios iniciais do desenvolvimento tecnológico e estimulando 

os investimentos tanto da demanda quanto da oferta para viabilizar as inovações 

sistêmicas.  

Mesmo os EUA, declaradamente um país liberal, possuem um governo com 

atuação precípua no incentivo à inovação. Exemplos não faltam de programas com 

apoio, muitos no setor de defesa, capitaneados pela Agência DARPA (Defense 

Advanced Research Projects Agency) e até programas descentralizados tais como o 

SBIR (Small Business Innovation Research). O SBIR tem como objetivo principal 

estimular as inovações tecnológicas nas micro e pequenas privadas (com menos de 500 

empregados) e o surgimento de novas empresas de base tecnológica (MAZZUCATO, 

2011). O entendimento deste último é, por sinal, importante para este trabalho, uma vez 

que o PAPPE (Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas) e o TECNOVA têm seu 

escopo inspirado no programa PIPE da FAPESP, que, por sua vez, se espelhou na 

versão americana de apoio à pesquisa em micro e pequenas empresas.  

Para Lemer (1996), o governo federal dos Estados Unidos teve e tem 

participação categórica no financiamento de novas firmas, sobretudo em indústrias de 

alta tecnologia, desde o lançamento do satélite Sputnik. Algumas das empresas de 

tecnologia mais expressivas da economia americana, como Apple Computer, Compaq, 

Federal Express e Intel, receberam apoio de programas como o SBIR nos estágios 

iniciais de desenvolvimento ou programas como o SBIC (Small Business Investment 

Company), este último centrado no capital de risco para empresas emergentes. Ambos 

são geridos pelo US Small Business Administration (SBA).  

O Estado deve, portanto, criar de forma proativa, estratégias em torno de áreas 

de crescimento potencial elevado, antes que o mesmo seja percebido pela comunidade 

empresarial (por exemplo, a internet e nanotecnologia), financiando a fase mais incerta 

da pesquisa. O setor privado – até mesmo o capital de risco – é avesso aos riscos 

inerentes das fases iniciais de uma tecnologia.  O Estado tem papel relevante até mesmo 
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mais adiante, devendo muitas vezes inclusive supervisionar o processo de 

comercialização (MAZZUCATO, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

32

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

 Neste capítulo foram identificados os procedimentos metodológicos que 

nortearam a elaboração e condução desta pesquisa. Aqui estão descritos os passos para 

que seja possível colocar em prática as questões anteriormente levantadas junto ao 

ferramental teórico. De certa forma, o mapa da literatura presente no capítulo 2 auxilia 

como ferramenta complementar, funcionando como um resumo visual da pesquisa. 

Conforme explicam Marschan-Piekkari e Welch (2004), dentre as razões para 

acoplar a abordagem qualitativa à investigação estão os objetivos de superar uma 

constatação, de promover um aprofundamento cultural e de possibilitar uma busca para 

compreender o significado por parte de trás de um determinado comportamento. 

A razão pela escolha de um estudo de caso deriva aqui do desejo de atingir a 

complexidade do fenômeno de inovação em empresas contempladas por editais de 

subvenção, de modo a construir um entendimento mais profundo sobre as 

consequências geradas, como elas são geradas, ou mesmo o que as impedem de serem 

geradas. Os resultados quantitativos obtidos foram fruto dos indicadores clássicos 

estatísticos e foram confrontados com os indicadores de avaliação de capacidade 

tecnológica.  

A natureza aqui é do tipo explano-exploratório, já que existe limitado 

conhecimento do assunto circunscrito aos resultados obtidos por empresas 

subvencionadas. A pesquisa, além de focar em eventos contemporâneos, não requer, no 

estudo de caso realizado, controle sobre quaisquer eventos ou dados. Ao mesmo tempo, 

tal pesquisa classifica-se como explanatória, pois se dispõe a explicar o processo de 

inovação nas empresas selecionadas, desejando propor perguntas, proposições ou 

hipóteses para estudos subsequentes.  

O processo de pesquisa segue uma sequência de etapas. Após o estabelecimento 

e validação dos indicadores (já apresentados na seção Referencial Teórico), foi 

confeccionado um questionário e elaborado um protocolo de entrevista. Após a 

entrevista, ocorreu a mensuração dos resultados, análise e interpretação dos indicadores 

e explicitação dos resultados.  
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3.2 Escolha do caso 

 

 Segundo Yin (2001), a escolha de caso deve estar relacionada à sua teoria ou às 

suas proposições teóricas de interesse. Deste modo, diferentemente de trabalhos 

meramente quantitativos, a escolha não precisa obedecer ao princípio da aleatoriedade. 

Pelo contrário, o estudo deve considerar a utilidade para fins de pesquisa. Com relação 

ao número de casos escolhidos, a autora explica que a escolha de um caso único é 

possível e apropriada sob várias circunstâncias, desde que sob cinco justificativas, quais 

sejam, apresentar um aspecto crítico, peculiar, comum, revelador ou longitudinal.  

 A escolha do estudo de caso único aqui respeitou o aspecto revelador, pois este 

representou uma contribuição no sentido de confirmar, desafiar ou ampliar a teoria. Em 

outras palavras, a escolha não foi pautada pela aleatoriedade, mas sim pela relevância 

empírica e teórica, a princípio sendo interessante na medida em que potencialmente 

replica ou injeta alguma luz à teoria por preencher algum espaço conceitual. A 

intencionalidade na escolha também levou em conta o correto enquadramento na matriz 

de Freeman, que projeta a relação entre Inovação, Incerteza e Risco. Este fato será 

melhor comentado no item Análise do Caso. Por ora, é importante registrar que o caso 

foi pinçado de uma possível amostra de empresas apoiadas, justamente pelo seu caráter 

emblemático e esclarecedor no que se refere ao objeto de pesquisa.  

Embora os dados obtidos não possam ser extrapolados para o universo de 

empresas apoiadas, o estudo de caso se apresenta como melhor método para explicar a 

análise profunda, com atenção especial ao “porquê” e no “como”, o que faz jus à teoria 

de Langley (1999).  Logo, intencionou-se também responder algumas questões como, 

por exemplo, a razão pela qual a empresa conseguiu ser efetivamente bem sucedida nos 

resultados, ou não. Ou, com base nos resultados específicos obtidos na empresa 

examinada e à luz do Sistema Nacional de Inovação, que tipo de reformulação o 

programa precisaria passar para potencializar o sucesso competitivo e inovador das 

empesas. Questões como estas são críticas para o pesquisador e para o formulador de 

políticas públicas e seriam difíceis, senão impossíveis, de se retirar de uma análise mais 

ampla e exclusivamente quantitativa.  



 

   

34

 

3.3 Coleta de Dados 

 

 No que se refere aos meios, a pesquisa incluiu análise documental e pesquisa de 

campo. A entrevista foi desenvolvida levando-se em conta: 1) perguntas sobre dados 

descritivos do entrevistado; 2) perguntas com a finalidade de conhecer a empresa e seu 

negócio; e 3) perguntas com o objetivo de conhecer a opinião do entrevistado sobre o 

desenvolvimento do projeto bem como a narrativa sobre a situação atual da empresa. 

Seguindo os passos propostos por Pandit (1996), o questionário foi delimitado pelo 

conteúdo de pesquisa. Desta forma, junto à entrevista, aplicou-se o questionário 

anexado no APÊNDICE e em seguida o framework de avaliação de acumulação de 

capacidade tecnológica (já explicado em Referencial Teórico). A pesquisa de campo 

obteve, portanto, os dados primários obtidos a partir do próprio gestor da empresa. A 

tabela abaixo sintetiza o processo de coleta de dados: 

 

Tabela 5: Estratégia de coleta de dados 
Resumo da coleta de dados 

Firma Cargo na Empresa 
Formação 

Acadêmica 
Meio 

Data da 

entrevista 
Duração 

Mogai 

Tecnologia 

de 

Informação 

Sócio e Diretor 

Comercial 

Nível Superior – 

Ciências da 

Computação 

Presencial 
06 de abril 

de 2016 
3 horas 

Fonte: Elaboração própria 
 

A entrevista foi realizada com o gestor da empresa Mogai Tecnologia de 

Informação, no dia 06 de abril de 2016, com duração aproximada de 3 horas. Cabe 

registrar o cuidado no estabelecimento de um protocolo para ser utilizado na entrevista 

com objetivo de padronizar as informações fornecidas ao entrevistado. Portanto, foram 

observados no ato da entrevista: 1) apresentação do pesquisador; 2) contextualização 

sobre o objetivo da pesquisa; 3) solicitação verbal de permissão para gravação da 

entrevista; e 4) início da entrevista conforme o roteiro pré-estabelecido. Cabe ressaltar 

que houve consentimento por parte da empresa para divulgar seu nome no trabalho. 
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Yin (2001) apresenta seis fontes de indícios de evidências possíveis de serem 

usadas em estudos de casos, a saber: documentação, registros em arquivos, entrevistas, 

observações diretas, observações participantes e artefatos físicos. Em função dos 

objetivos e da abordagem definida, a pesquisa se orientou por métodos de coleta de 

dados que englobaram a realização de questionário, pesquisa documental e entrevista. A 

pesquisa documental incluiu a análise de relatório técnico final do projeto estudado e 

informações de valores aprovados, datas de contrato, recebimento, faturamento, etc. 

Além da entrevista, contou-se também com a técnica investigativa de observação. Ela se 

deu durante uma tarde de visita para conhecer, in loco, os projetos desenvolvidos e o 

modus operandi da empresa.  

Em um segundo momento, tendo todo o conjunto de informações reunidas, foi 

possível extrair os principais indicadores clássicos estatísticos, consolidados por Marins 

(2010) e presentes no referencial teórico. Sobre a dimensão do tempo, registra-se um 

perfil cross –sectional, em que as observações nascem como uma fotografia em um 

ponto limitado do tempo.  

 

3.4 Análise de Dados 

 

Na sequência da coleta de dados se faz presente a etapa de transformação destes 

em algo analisável e fértil. Enquanto os dados dos indicadores estatísticos tradicionais 

ficam praticamente consolidados logo em sua coleta, o modelo de avaliação é mais 

complexo e exige um esforço maior de decodificação.  

Por captar e transformar em graus de maturidade as estratégias e as rotinas 

empresariais de aprendizagem - fontes indispensáveis para a construção de capacidade 

para inovação -, espera-se verificar se o instrumento de subvenção contribui para o 

acúmulo, a renovação e o fortalecimento de capacidade inovadora das empresas 

estudadas. A avaliação teve como base o framework adaptado de Torreão (2015). 

Neste sentido, foi criada uma tabela com o registro dos dados obtidos para aferir 

a evolução das capacidades tecnológicas das empresas ao longo do tempo. Por 

apresentar as competências e capacidades tecnológicas embarcadas na empresa de TI 

em um modelo já consolidado e validado na literatura que trata sobre avaliação da 

trajetória de acumulação de capital em empresas emergentes, seguiu-se a perspectiva de 

Figueiredo (2009).  
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Durante a entrevista, foi solicitado ao gestor que identificasse em que nível de 

maturidade cada uma das capacidades da empresa se situava: básico, intermediário 

inferior, intermediário superior ou avançado. Para cada Função (Engenharia de 

Software, Gestão de Projetos, Produtos e Soluções, Ferramentas e Processos) atribuiu-se 

uma pontuação que, somada, possibilitaria a identificação do grau de maturidade em 

cada uma das funções avaliadas, além do nível de maturidade global da empresa 

(somatório dos pontos obtidos em cada uma das funções). Os quadros 2 e 3 resumem as 

informações sobre as opções disponibilizadas, a pontuação atribuída a cada uma das 

opções, bem como o mínimo e máximo de pontuação em cada uma destas funções. 

 

Quadro 2: Nível de Maturidade em Processos de Capacidades Tecnológicas 
Capacidades Questões 

Pontos 
mínimos 

Pontos 
máximos 

Mínimo de pontos 
acumulados 

Máximo de pontos 
acumulados 

Engenharia de Software 

NB1 e 2 – O 5 0 3 0 15 

NB3, 4, 5, 6 - I 9 0 3 0 27 

Gestão de Projetos 

NB1 e 2 – O 5 0 3 0 15 

NB3, 4, 5, 6 - I 13 0 3 0 39 

Produtos e soluções 

NB1 e 2 – O 4 0 3 0 12 

NB3, 4, 5, 6 - I 9 0 3 0 27 

Ferramenta e Processos 

NB1 e 2 – O 7 0 3 0 21 

NB3, 4, 5, 6 - I 13 0 3 0 39 

Opções disponíveis no questionário para o gestor escolher 

Opção 
Não se Aplica/Ausente Incipiente Presente Dominado 

Pontos Atribuídos 0 1 2 3 

Nível de Maturidade Alcançado 
Funções  Níveis Pontos Acumulados 

Engenharia de Software 

Básico 0 - 15 

Intermediário inferior 16 - 22 

Intermediário Superior 22 - 30 

Avançado 31 - 42 

Gestão de projetos 

Básico 0 - 18 

Intermediário Inferior 19 - 31 

Intermediário Superior 31- 42 
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Avançado 43 - 54 

Produtos e soluções 

Básico 0 - 12 

Intermediário Inferior 13 -19 

Intermediário Superior 20 - 27 

Avançado 28 - 39 

Ferramenta e Processos 

Básico 0 - 21 

Intermediário Inferior 22 - 36 

Intermediário Superior 37 - 45 

Avançado 46 - 60 

Fonte: Adaptado de Torreão (2015) e Figueiredo (2009) 

Notas: 1) NB – Nível Básico, 2) NI – Nível Intermediário Superior, 3) NA – Nível Avançado, 4) O – 
Operacional, 5) I – Inovadora. 
 

Quadro 3: Nível de Maturidade em Processos de Capacidades Tecnológicas 

Funções  Níveis 
Pontos 

Acumula
dos 

Geral Nível 
Pontos 

Acumulados 
Pontos 
Gerais 

Engenharia 
de Software 

Básico 0 - 15 

Capacidades 

Básico 

0-15 

0 - 66 
Intermediário Inferior 16 - 22 0-18 

Intermediário Superior 22 - 30  0-12 

Avançado 31- 42 0-21 

Gestão de 
Projetos 

Básico 0 - 18 

Intermediário 
Inferior 

16 - 22 

70 - 108 
Intermediário Inferior 19 - 31 19 – 31 

Intermediário Superior 31 - 42 13 – 19 

Avançado 43 - 54 22 - 36 

Produtos e 
Soluções 

Básico 0 - 12 

Intermediário 
Superior 

22 - 30 

110 - 144 
Intermediário Inferior 13 -19 31 - 42 

Intermediário Superior 20 - 27 20 - 27 

Avançado 28 - 39 37 - 45 

Ferramentas 
e Processos 

Básico 0 - 21 

Avançado 

31 - 42 

148 - 195 
Intermediário Inferior 22 - 36 43 - 54 

Intermediário Superior 37 - 45 28 - 39 

Avançado 46 - 60 46 - 60 

Fonte: Adaptado de Torreão (2015) e Figueiredo (2009) 

 

Como segunda parte da pesquisa, alguns pontos observados à luz da teoria de 

Sistema Nacional de Inovação foram destacados. Para esta finalidade, optou-se, pela 

conexão entre as classificações da teoria e prática, de modo a contextualizar e justificar 

as ilações expressas. Um ponto substancioso a se destacar é que, com a rápida mudança 

no ritmo de informações e de novos instrumentos no campo dedicado à política de 
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inovação, insights podem ser conquistados por entrevistas e pela constatação do 

comportamento. Assim, a possibilidade de interação com o gestor supera o reflexo frio 

de um investimento feito anos antes, uma vez que esta proximidade pode captar a 

volatilidade do cenário e o habitat que as empresas convivem, permitindo compreender 

a razão de mudanças de direcionamento de seus projetos e negócios.  

 

3.5 Limitações do Método 

 

O estudo de caso, por sua própria natureza, oferece alguns limites e riscos. 

Primeiramente, apesar da busca pela objetividade, neutralidade e distanciamento na 

elaboração do modelo, nas entrevistas e nas análises, as perspectivas e a experiência do 

autor podem representar uma limitação do estudo a ser levada em consideração. Outra 

questão: a falta de uma amostra suficientemente grande pode ser uma fraqueza 

justamente pela dificuldade em extrapolar um dado e calcular o impacto dos programas 

tangenciados. Apesar deste risco, este trabalho optou por dedicar seus esforços em prol 

da profundidade. Conscientemente, assume-se aqui o risco de ser profundo antes de ser 

amplo, ao invés de o contrário. A escolha pela amplitude poderia, em especial no 

tratamento de dados quantitativos de P&D, distorcer a realidade, significando somente 

uma consolidação dos sintomas dos “pacientes” sem apresentar uma radiografia mais 

detalhada para entender o que é realmente a “doença”.  

Em suma, entende-se que, dentre centenas de “pacientes”, escolheu-se um de 

alta intensidade tecnológica, do setor de Tecnologia da Informação; dentre os exames 

possíveis para diagnosticar os pacientes, optou-se por uma aproximação por 

“anamnese” e, na pesquisa, optou-se pela riqueza da profundidade em detrimento de um 

panorama meramente generalista.   

Sendo o presente trabalho de natureza técnico-científica, e considerando que o 

autor é empregado público, mais precisamente da empresa responsável pelos Programas 

tratados neste trabalho, foram tomadas as seguintes precauções em respeito à norma N-

RHM-028/15-FINEP: i) as informações utilizadas, ou são de acesso público, ou foram 

colhidas pelos instrumentos desenvolvidos na pesquisa; ii) as ideias e opiniões contidas 

neste trabalho são de responsabilidade exclusiva do autor e, portanto, não representam a 

posição oficial de nenhum dos órgão ou entidades que eventualmente tenham prestado 

informações ou a qual este autor esteja vinculado. 
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4. CONTEXTO E DESCRIÇÃO DO CASO  

4.1 A empresa Mogai  
 

A Mogai Tecnologia de Informação é hoje uma empresa com foco no 

desenvolvimento de produtos de alta tecnologia para diversos setores, principalmente 

indústria pesada e logística. Contudo, nem sempre foi assim. A empresa, localizada em 

Vitória – ES, é fruto da provocação das aulas empreendedorismo, disciplina presente na 

grade da faculdade de Ciências da Computação da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES). Fundada por seis alunos recém-graduados do curso, a Mogai se 

especializou inicialmente no desenvolvimento de softwares de alta complexidade, 

produzidos sob demanda para grandes indústrias, principalmente nas áreas de logística e 

produção industrial.  

O futuro da Mogai estaria intimamente ligado aos estudos do professor Alberto 

Ferreira de Souza, que, desde 2002 junto à equipe do Laboratório de Computação de 

Alto Desempenho (LCAD) da UFES, vinha estudando tecnologias de Visão 

Artificial/Estereoscopia. O conceito de visão artificial consiste no entendimento da 

cognição visual, a forma como o cérebro consegue compreender o mundo e as ideias a 

partir de imagens. 

A estereoscopia é uma técnica usada para recriar a cognição visual, a forma 

como o cérebro consegue compreender o mundo e as ideias a partir de imagens. Desta 

forma, ela obtém informações do espaço tridimensional, através da análise de duas 

imagens obtidas em pontos diferentes. Trata-se de um fenômeno natural que ocorre em 

muitos animais com dois pontos de visão e também no ser humano. A estereoscopia 

permite ao ser humano, por exemplo, ter a noção de profundidade espacial. A 

estereoscopia é também usada em sistemas de vídeo e de processamento de imagem, 

para, por exemplo, com um número variado de câmaras de vídeo, possibilitar ao sistema 

computacional adjunto calcular a posição 3D, o tamanho ou a velocidade dos objetos. 

Esta análise computacional é possível através de processamento de imagem, já que são 

conhecidas as características das câmaras (distância focal, tipo de lente, etc.), as suas 

posições 3D no espaço e as suas orientações tridimensionais. 

 A empresa sempre teve uma estreita relação com a equipe do laboratório LCAD 

da UFES, em especial com o professor Alberto Ferreira de Souza, que foi orientador de 

graduação de Franco Machado, dono e diretor comercial da empresa. Em 2002, o 
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professor Alberto começou a estudar os princípios básicos de estereoscopia, 

pesquisando a visão humana com objetivo final de aplicá-las em navegação robótica. 

Naquela época, vários desafios tecnológicos já se sobressaltavam como: viabilizar duas 

fotos feitas no mesmo instante (mesmo conceito da visão humana), posicionar e 

reconhecer com precisão a posição relativa das câmeras, dominar com precisão todas as 

dimensões, inclusive dos componentes eletrônicos e óticos das câmeras, corrigir a 

deformação que as lentes causam nas imagens, compensar o alinhamento entre as 

câmeras. 

A pesquisa, ainda embrionária, estava restrita ao mundo acadêmico. Mesmo 

ainda na forma de ciência e pesquisa básica, a Mogai já vislumbrava o uso de base da 

tecnologia. Segundo Franco, a empresa havia tentado conseguir recursos na indústria 

para estabelecer o elo entre academia e empresa, mas ele não encontrou ninguém 

disposto a investir no risco da pesquisa. Isso só mudou e partir de meados de 2008, 

quando surgiram os Editais do PAPPE 2008 e 2010 (descentralizados e operados pela 

FAPES - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo), além do Edital 

de Subvenção direta com a FINEP em 2009, todos direcionados à pesquisa nas 

empresas.  

A empresa foi aprovada em ambos os PAPPEs com projetos complementares, 

respectivamente o Sistema de Medição Baseado em Visão Artificial e o projeto 

Levantamento Topográfico por Visão Artificial. Complementando o tripé de subvenção, 

foi aprovado no Edital Nacional o projeto mais ambicioso dos três, que visava apoiar o 

sistema de navegação robótica através do projeto Carro sem Motorista. Desta forma, os 

recursos da FINEP diretos e indiretos aplicados a partir de 2009 foram principalmente 

gastos na formação e manutenção de equipe especializada.  A unidade de P&D&I da 

Mogai direcionou cerca de R$ 2 milhões de fomento federal para a realização do 

projeto. 

Segundo o proprietário da empresa, quando as pessoas descobrem que a Mogai 

capitaneou parte do projeto Carro sem Motorista, elas invariavelmente perguntam se o 

empresário conseguiu vender a tecnologia para alguma montadora, como se a 

comercialização e a receita fossem por si só medir o grau de sucesso do 

empreendimento.  

Neste caso, a resposta seria “não”. O projeto, tal como ele foi apoiado por 

recursos subvencionados, foi concluído tecnicamente e levado a montadoras 

estrangeiras que fabricam veículos no Brasil e a resposta era a mesma: projetos de 
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engenharia avançada somente são feitos na matriz (Europa ou EUA). A tecnologia 

100% brasileira também foi levada a um fabricante brasileiro de veículos fora de estrada 

para mineração em 2013 e foi dito na época que este tipo de projeto era difícil de 

comprovar o retorno econômico. Curiosamente, segundo Franco, em janeiro de 2014, 

foi implementado pela Komatsu o primeiro projeto de Veículos sem Motorista 

(Autônomo) fora de estrada para mineração na Austrália e, mais recentemente, no Chile. 

Esta constatação enseja a seguinte indagação: o apoio governamental valeu a 

pena? Tomando-se como base duas vertentes de avaliação, almeja-se verificar até que 

ponto os indicadores dialogam entre si e até que ponto traduzem a realidade do processo 

e dos resultados inovativos. 

 
4.2 Análise do caso e discussões  
 

4.2.1 Condicionante de Análise  
  

Como requisito metodológico, é recomendável checar se o projeto está aderente 

ao proposto na matriz de Freeman, ilustrada no Referencial Teórico. Isto porque os 

resultados esperados poderiam ser bem diferentes se o apoio ao projeto nascesse de uma 

premissa errônea de enquadramento da política pública, ou seja, fora do objetivo maior 

da subvenção. 

 Uma possibilidade quanto à má compreensão dos resultados de vários estudos é 

a má compreensão do enquadramento e análise de mérito de projetos no que diz respeito 

à correlação entre Inovação, Risco e Operação Financeira. De nada adiantará detectar a 

falha no incremento de inovação em uma determinada empresa sem que haja condições 

de diagnosticar a causa raiz do problema. As expectativas quanto às implicações dos 

projetos devem ser naturalmente proporcionais ao tipo de apoio que recebem da política 

governamental. Um projeto que tem alto grau de incerteza apresenta um altíssimo risco 

técnico-científico da pesquisa e, consequentemente, dos seus desdobramentos em curto 

prazo. Ora, sendo assim, o absoluto sucesso dos indicadores básicos de P&D que 

dimensionem, por exemplo, a escala de comercialização dos produtos e processos 

desenvolvidos deveria ser motivo de alta desconfiança. Isto ocorre por uma razão 

simples: é minimamente estranho que um número considerável de empresas obtenha 

grandes conquistas se, em tese, o risco de seus projetos diga exatamente o contrário. 

Logicamente, tal observação se torna mais clara quando se faz um trabalho estatístico, 
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com um conjunto significativo no conjunto da amostra. Não é o que se propõe aqui. Por 

ser um estudo de caso, só será verificado se, de certo modo, a classificação da Matriz de 

Freeman foi levada em consideração.  

O projeto Carro sem Motorista previa, em 2009, desenvolver um carro que 

funcionasse por um sistema de localização e mapeamento 3D atrelado à visão artificial 

para navegação de robôs e veículos aéreos ou submarinos não tripulados. É possível 

afirmar que a pesquisa se enquadra, portanto, como de altíssimo grau de incerteza e de 

risco, com inovações de produtos disruptivos (ou radicais) para fora da firma. De forma 

positiva, a aplicação do instrumento de subvenção fez, portanto, sentido e, mais do que 

isso, cumpriu seu dever de ocupar as falhas do mercado pela indisposição deste em 

investir no desenvolvimento de tecnologias tão arriscadas. 

4.3 Análise dos Indicadores Tradicionais de Inovação 
 

Neste item foram usadas as métricas amplamente disseminadas pela OCDE nos 

manuais de Oslo e Frascati, conhecidos como indicadores estatísticos clássicos.   

Abaixo, segue o gráfico que contempla a relação entre investimento do governo, 

a receita da empresa ao longo da série histórica posterior a 2009 e o faturamento dos 

novos produtos que englobam a tecnologia de visão de Estereoscopia. Como os dados 

são sigilosos, optou-se por criar uma escala cujo valor máximo é de 100 unidades. Na 

sequência, todos os valores expressos no gráfico estão proporcionais nesta escala. Sendo 

assim, o gráfico ajuda a dimensionar visualmente as duas variáveis a partir do apoio 

governamental. 

 
 

 

Gráfico 1: Evolução do investimento do governo, receita da empresa e faturamento dos 
novos produtos com a tecnologia de visão de Estereoscopia 
Fonte: Elaboração Própria 
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Como o produto nunca foi comercializado, o faturamento gerado por ele foi 

zero. Este, aliás, é um dos principais indicadores tomados como base em diversos 

surveys. Como não completou o ciclo de inovação (chegada ao mercado), muitos já 

usariam este dado como juízo de valor do investimento, classificando-o, portanto, como 

ineficaz. Nota-se que o faturamento da empresa após o encerramento do projeto em 

2012 passou a cair, curiosamente logo após o aporte de recursos governamentais. Para 

piorar, o número de patentes depositadas e registradas foi zero. O faturamento gerado 

por novos produtos e processos foi contabilizado como zero porque as primeiras 

transações comerciais do produto Photopography (descrito no item 4.2) pertencem à 

spin off criada e comentada também no item a seguir. Mesmo se fosse contabilizado o 

valor, seria algo em torno de 112 mil reais, o que ainda assim seria considerado um 

resultado ínfimo, haja vista o tamanho do investimento público. Em termos financeiros, 

o custo do investimento foi de aproximadamente 57,1 vezes maior que o benefício, fato 

ilustrado pelo gráfico abaixo: 

 
Gráfico 2: Relação Custo Benefício (Retorno do projeto /Investimento governamental) 
Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela abaixo sintetiza os dados provenientes dos indicadores clássicos de 

inovação: 

 

Tabela 6: Indicadores tradicionais após projeto Carro sem Motorista 

Principais indicadores tradicionais após conclusão do 

projeto “Carro sem Motorista” 

Quantidade 

Gastos com treinamento ligado a atividades de P&D Zero 

Números de funcionários alocados em atividades de P&D 5  

Número de mestres 4 mestres 

Número de doutores 1 

Gastos com aquisição de tecnologia Zero 

Faturamento gerado pelo novo produto apoiado Zero 

Número de patentes depositadas Zero 
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Faturamento gerado por novos produtos/processos Zero 

Número de patentes registradas Zero 

Produções bibliométricas Zero 

Fonte: Elaboração própria 
 

Os resultados traçam um cenário muito aquém do que defensores deste tipo de 

métrica esperariam. Um dado que chama a atenção é a equipe da empresa, que caiu em 

seu pico (2010) de 65 funcionários para cerca de 20 durante o desenvolvimento do 

projeto. A explicação para tal motivo não será apresentada aqui, e sim quando do uso da 

métrica alternativa que considera, por sua vez, a profundidade da evolução tecnológica 

da empresa em detrimento das informações meramente quantitativas. 

Os gastos com aquisição de tecnologia também foram zero, pois a mesma foi 

desenvolvida do zero, sendo 100% nacional. Os gastos com treinamentos ligados a 

atividades de P&D foram mensurados como zero, uma vez que os funcionários 

dedicados à pesquisa ficaram alocados quase que integralmente no mestrado da UFES 

em parceria com o professor Alberto, não havendo desembolso de recursos para esta 

finalidade. Ainda que tenha havido uma série de publicações de artigos por parte da 

UFES sobre o tema, o indicador bibliométrico foi também considerado como zero, já 

que não foi registrado em nome da empresa. Com exceção do grau de qualificação de 

funcionários em P&D, no qual a empresa passou a ter mais 4 mestres e 1 doutor após a 

conclusão do projeto, todos os demais indicadores sugerem uma falha no apoio 

governamental. E mesmo que o número de mestres e doutores traga um alento, é difícil 

definir somente por esta informação que tipo de contribuição e relevância ela fornece. 

 

4.4 Análise dos Indicadores de Acumulação de Capacidade Tecnológica 
 

O argumento quanto à inexistência de atividades e resultados expressivos no que 

se refere à inovação dos projetos apoiados por subvenção será colocado à prova por 

meio do exame sobre as implicações dos processos de aprendizagem na trajetória de 

acumulação tecnológica da empresa Mogai após o aporte de recursos governamentais. 

Tal como explicado no capítulo metodológico, foi feita uma entrevista com o dono e 

também coordenador dos projetos. Para entender o preenchimento do framework e das 

interpretações dadas aqui, é preciso se aprofundar na história da Mogai e seu novo 

contexto a partir do apoio público. Como critério, para efeitos de análise, dividiu-se a 

linha de tempo da Mogai em dois períodos distintos, um antes da subvenção, e o outro 
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após a subvenção. Ou seja, adotou-se como corte temporal o ano de 2009, ano em que 

os recursos efetivamente começaram a ser gastos (mesmo o primeiro PAPPE tendo sido 

aprovado em 2008).  

O uso do modelo de mensuração de capacidade tecnológica foi escolhido tendo 

em vista seu reconhecimento e sua validação acadêmica. O intuito é examinar a 

escalada tecnológica e verificar se, diante do entendimento da trajetória da empresa e tal 

como os indicadores tradicionais sugerem, não houve efetivamente nenhum ganho 

atrelado ao investimento junto à competitividade da empresa.  

Do conjunto de informações obtidos a partir da entrevista, eis a seguir os 

principais extratos do histórico da Mogai a partir dos recursos que passaram a alimentar 

o P&D da organização.  

Resumidamente, com um sistema de navegação 100% nacional, a tecnologia do 

Veiculo Autônomo (sem motorista) permitiu o desenvolvimento de uma série de outras 

aplicações diferentes de sistemas, como em veículos aéreos, navais, submarinos e 

equipamentos para auxilio a deficientes físicos. A partir do momento que começou a ter 

equipe própria e dedicada para desenvolver e tornar pesquisa em produto, a Mogai 

passou a perceber inúmeras aplicações do seu novo conhecimento.  

Para efeitos didáticos, abaixo estão expostas em teor sintético as principais 

ramificações provenientes de sua espinha dorsal tecnológica ou, em outras palavras, 

desdobramentos só existentes pelo conhecimento adquirido durante as pesquisas 

fomentadas com investimento Federal e Estadual. A Figura 07 mostra o entrelaçamento 

da tecnologia de Estereoscopia (projeto Carro sem Motorista) como núcleo 

fundamental para a criação dos demais produtos. Em seguida, cada solução é 

apresentada mais detalhadamente. 
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Figura 7: Soluções tecnológicas a partir do projeto Carro sem Motorista 
Fonte: Elaboração Própria 

 

1) O Photopography é a solução desenvolvida pela Mogai para medir estoques de 

qualquer material granulado em pilhas a céu aberto ou armazéns. Contando ainda com 

apoio do CNPq para manter a equipe (edital RHAE), a solução é composta por software 

e hardware, tendo sido validado por diversas mineradoras e indústrias brasileiras. No 

caso da medição de granulados e correlatos, a empresa percebeu que os concorrentes 

mais próximos - os lasers scanners - tinham tecnologia distinta, custo elevado, e não 

possuíam produção e manutenção no Brasil. A medição com o Photopography é feita 

com base em imagens digitais estéreis (pares de imagens feitas com câmera especial); 

das imagens são reproduzidos modelos em três dimensões que permitem calcular o 

volume do produto. O projeto somente chegou no nível planejado no começo de 2015, 

mas, ainda em 2013, a Mogai decidiu começar a divulgação do mesmo, propondo testes 

a mineradoras e outras empresas que estocam material em pilhas (minério, químicos e 

grãos em geral). A demanda foi tão grande que foram recebidas consultas de mais de 50 

mineradoras de médio e grande portes, de todas as siderúrgicas brasileiras e algumas 

estrangeiras, de todas cimenteiras, das grandes fabricantes e importadoras de 

fertilizantes e de mais 40 empresas de outros segmentos industriais relevantes. A partir 

da nova solução, foram feitas diversas comparações com as tecnologias e métodos 

existentes, que atestaram a precisão da tecnologia de reconstrução 3D do 
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PhoTopography. Várias minas no interior do Amazonas, Pará e Mato Grosso foram 

visitadas a partir deste momento, permitindo o aprendizado da operação para melhorar a 

produção, reduzir riscos de acidentes, diminuir custos e até mesmo reduzir o impacto 

ambiental destas operações.  Assim, o Photopography substituiu a topografia tradicional 

com uma série de vantagens: não há contato com material, há minimização de riscos de 

acidentes, ganho em precisão e processo ininterrupto, agilidade e flexibilidade (pode ser 

feita em lugares abertos e fechados). Ainda no segmento de medição, a Mogai também 

consegue mensurar a quantidade e cumprimento das placas de aço, o que auxilia no 

sequenciamento da produção. O serviço Photopography é cobiçado por diversos 

empresários e representa hoje 20% do custo do laser. É fundamental destacar que a 

solução Photopography já conseguiu investidores e como consequência, formou-se uma 

spin off denominada Visit. A propriedade intelectual é toda da Mogai e os contratos 

estabelecidos pela Visit já a deixam com saldo financeiro positivo em menos de 6 meses 

de existência. 

2) Desenvolvimento próprio da Hammer Head. A iniciativa consistiu na elaboração 

de uma câmera estéreo móvel e funcional, desenvolvida pela Mogai para medir o 

volume de qualquer material granulado através do software PhoTopography. Com isso, 

ela garante o processamento e a armazenagem interna de imagens com a devida 

segurança e velocidade, o que traz flexibilidade, mobilidade e melhor ergonomia para a 

coleta de dados, que agora pode ser feita com apenas uma pessoa sem conhecimento 

técnico, a uma distância segura da pilha de material, além de permitir auditoria na 

medição. A coleta de dados para medir a pilha leva minutos para ser feita, sem 

necessidade de parar a movimentação no pátio. A solução dispensa inclusive o uso de 

notebook, funcionando à base de bateria de lítio. Trata-se atualmente do melhor custo-

benefício para medir volume de minério do mundo.  

3) Desenvolvimento do TopoVANT através de novo projeto de inovação aprovado 

pelo edital TECNOVA - FAPES/FINEP (subvenção descentralizada):  O TopoVANT 

será uma ferramenta para Levantamento Topográfico Automático de terrenos utilizando 

estéreo-fotogrametria e Veículos Aéreos Não Tripulados - VANT's, também conhecidos 

como Drones. A ferramenta é uma evolução do sistema PhoTopography.  

4) Desenvolvimento do Olho do Dono. Este projeto em desenvolvimento nasceu 

em função de demanda com outra empresa contemplada com recursos TECNOVA 

(subvenção descentralizada). O projeto tem como finalidade estimar o peso de um 
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rebanho de bois usando tecnologia de visão artificial 3D e de uma única vez. 

Atualmente, estimar peso do boi é um problema sério, a ponto de ser feito um a um, em 

balança. O produto está quase pronto, necessitando de poucos ajustes estatísticos.    

5) Desenvolvimento da câmera 3D submarina. A fim de evitar o erro de paralaxe a 

mais de 1.000 metros de profundidade, a Petrobras aprovou em seu edital apoio para 

testar e homologar a nova tecnologia embarcada. Neste sentido, a Mogai estabeleceu 

parceria com empresa de exploração de petróleo para fabricar o equipamento mecânico.  

6) Desenvolvimento de mini Hammer Head 3D, fazendo uso da visão 

computacional para mapear a arcada dentária e depois reproduzi-la em uma prótese por 

meio de impressora 3D, dispensando com isso o uso do gesso no interior da boca 

utilizado atualmente por dentistas. O projeto está em fase avançada de negociação com 

dois investidores. 

Outras soluções estão sendo pensadas e produzidas e não foram mencionadas 

aqui por não terem necessariamente envolvido a tecnologia de visão artificial, 

desenvolvida a partir do projeto mais robusto de subvenção, o do carro sem motorista. 

Outro motivo foi ressaltar os produtos que já chegaram ao mercado ou os mais 

promissores neste sentido. 

Conforme dito, a empresa passou de 60 para cerca de 20 funcionários de 2009 

para 2015. À primeira vista, este dado pode denotar um declínio da organização. No 

entanto, quando entendida a causa raiz da redução, a explicação parece razoável e, do 

ponto de vista da inovação, significativamente relevante. Se até 2009, a Mogai se 

posicionava como mais uma fábrica de software em um mercado altamente 

vascularizado com empresas semelhantes, no momento seguinte, a partir da subvenção, 

ela passou a focar em serviços de alto valor agregado, enxugando inclusive os contratos 

que a tornavam ofertante e dependente da venda de softwares para o governo. Não é à 

toa que ela revisitou sua missão estratégica, agora focada em “disponibilizar produtos 

inovadores com tecnologia de ponta para os principais setores industriais do Brasil” e 

sua visão estratégica: “ser reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do 

Brasil em tecnologia de informação e automação para indústria até 2018”. Antes do 

projeto, a missão da Mogai era “proporcionar ganhos ao cliente mediante soluções que 

viabilizem o domínio sobre a informação e a automatização de processos, agregando 

valor ao seu negócio”, e sua a visão era “ser reconhecida pelo mercado como geradora 

de soluções”.   
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O produto Photopography permitiu que a Mogai ficasse em 7º lugar em um total 

de 706 concorrentes no edital do Inovativa 2014 (programa de aceleração em larga 

escala para negócios inovadores, realizado pelo Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços), e os primeiros contratos para venda e locação da solução para 

empresas de todo Brasil já foram firmados, além da existência de pedidos e propostas de 

empresas do exterior. Em paralelo, a empresa arrecadou recursos para continuar a 

evolução das tecnologias para outras aplicações industriais, uso com drones, aplicações 

em saúde e meio ambiente. Apesar de o ano de crise, os investimentos em inovação se 

mostraram importantes para o interesse dos clientes tradicionais. 

Embora não tenha sido comercializado, os projetos de subvenção também 

permitiram que a Mogai, na figura da equipe chamada Br Robotics, se qualificasse 

como única representante brasileira na primeira etapa do desafio Darpa Robotics 

Challenge (DRC), cujo responsável é  o braço de pesquisa do setor de defesa americano. 

O desafio visava construir robôs e premiar as equipes que obtivessem melhor 

desempenho na realização das tarefas a serem executadas por eles. Em decorrência do 

veículo de maior autonomia e com os melhores resultados do Brasil, próximo dos 

melhores do mundo, como Audi e Volkswagen, a equipe, entre mais de cem times, ao 

lado de instituições como NASA e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), 

ficou em 7º lugar. O desafio era criar um robô humanoide que deveria realizar 

atividades humanas, como dirigir um carro comum por uma estrada, subir escadas e 

passar por ambiente com escombros. Foi desenvolvido o sistema operacional para robô, 

aproveitando o sistema do carro autônomo, a fim de fazer um simulador muito fiel a um 

robô físico, como um videogame, mas muito mais sofisticado.   

Dentre as externalidades do projeto, há o carimbo de empresa com DNA 

altamente inovador, o que possibilita, hoje, que a Mogai, além de prêmios e 

oportunidades (no final de 2015, ela esteve entre as 20 empresas pré-selecionadas para o 

programa de internacionalização de startups no Reino Unido – o UK Chapter), receba 

também demandas customizadas e de alta complexidade do próprio mercado, mais 

especificamente de empresas de alto gabarito tecnológico como Bosch, Cisco e 

Siemens.  

Para chegar aos resultados, a Mogai contratou 5 pessoas que se dedicaram ao 

mestrado em prol do projeto (incorporados posteriormente à conclusão do projeto Carro 

sem motorista). Hoje um é doutor e está fazendo pós-doutorado. Três ainda 

permanecem na empresa. Enfim, como maior legado e benefício, percebe-se a evolução 
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e incorporação das tecnologias de visão computacional estéreo por meio do capital 

intelectual, base de todos produtos desenvolvidos atualmente. Antes de 2009, a 

tecnologia era quase que desconhecida. Hoje, quando o assunto é estereoscopia, a 

Mogai considera que não há concorrentes no mundo.  

É importante comentar a respeito da certificação conhecida como CMM, muito 

presente no setor de tecnologia da informação. A certificação é um conjunto de 

"melhores práticas" para diagnóstico e avaliação de maturidade do desenvolvimento de 

softwares de uma determinada organização. Embora seja muitas vezes utilizada como 

uma medida de acumulação de capacidade tecnológica, o CMM tem o foco 

predominantemente na construção de boas práticas que garantam o cumprimento de 

prazos e garantam a qualidade do produto gerado, não significando, portanto, uma 

métrica confiável para mensuração da inovação. Não é por acaso que existem várias 

grandes empresas que estão na fronteira tecnológica e que não dispõem da certificação 

(Figueiredo, 2009). Por isto, o exame do CMM foi desconsiderado como diferencial 

para este estudo.  

A métrica para avaliar a acumulação de capacidade tecnológica foi adaptada de 

Torreão (2015) e é considerada aderente à indústria de tecnologia da informação. Nesta 

perspectiva, os componentes críticos da capacidade tecnológica, tais como i) sistemas 

técnico-físicos (capital físico) através de máquinas, equipamentos, banco de dados, 

software; ii) tecido e sistemas organizacionais e gerenciais (capital organizacional) 

através de rotinas, procedimentos, normas e processos administrativos; iii) pessoas 

(capital humano) através de experiências, habilidades, talentos, qualificação, ou seja, 

conhecimento tácito da equipe; iv) produtos e serviços foram traduzidos nas quatro 

funções tecnológicas:  

(a) Engenharia de Software; 

(b) Ferramentas e Processo; 

(c) Gestão de Projetos; 

(d) Produtos e Soluções.  

 
O quadro 4 consolida a pontuação atribuída ao nível de maturidade tecnológica vis-

à-vis a cada função tecnológica:  

  
Período 1   Período 2 

(1997 – 2008)   (2009 - 2015) 
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0 1 2 3 

Ferramentas básicas e tecnologias de 
desenvolvimento de software  

      x 

  

      x 

Práticas de gestão     x   

  

      x 

Ambiente estável para o 
desenvolvimento de software e 
atividades de P&D  

x       

  

      x 

Utilização e adaptação de tecnologias 
desenvolvidas por terceiros 

  x     

  

      x 

Formalização das práticas básicas de 
engenharia de software 

    x   

  

      x 

Processos de desenvolvimento de 
software estruturados e padronizados.  

    x   

  

      x 

Interação com clientes e parceiros para 
desenvolvimento de novas tecnologias 

    x   

  

      x 

Integração das ferramentas da empresa 
com as utilizadas por clientes e parceiros 

x       

  

    x   

Complementariedade das atividades de 
P&D para viabilizar o desenvolvimento 
de tecnologias inovadoras 

x       
  

      x 

Execução de Engenharia Conceitual, 
Avaliação de tecnologias complexas 

x       

  

      x 

Equipes multidisciplinares, rotativas, de 
alta especialização tecnológica 

x       

  

      x 

Soluções inovadoras em engenharia de 
software e novas tecnologias a partir de 
insights próprios 

x       

  

      x 

Desenvolvimento de software em 
conjunto com centros globais 

x       

  

  x     

Centro de P&D de excelência mundial no 
desenvolvimento de novas tecnologias ( 
visão artificial estereoscópica) 

x       

  

      x 

TOTAL: 8 1 4 1 

  

0 1 1 12 

PONTUAÇÃO ENGENHARIA DE 
SOFTWARE: 

0 1 8 3 

  

0 1 2 36 
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N
ão

 s
e 

A
pl

ic
a/

  

In
ci

pi
en

te
 

P
re

se
nt

e 

D
om

in
ad

o 

  

N
ão

 s
e 

A
pl

ic
a/

 A
us

en
te

 

In
ci

pi
en

te
 

P
re

se
nt

e 

D
om

in
ad

o 

Práticas internas de gestão de projetos      x   

  

      x 

Previsibilidade de prazos, orçamentos, 
funcionalidade e qualidade do produto 

    x   

  

      x 

Gestão de projetos realizada 
formalmente, com base nas práticas dos 
clientes  

      x 

  

      x 
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Padronização das fases básicas de um 
projeto (ex.: planejamento, testes e 
desenvolvimento) 

    x   

  

      x 

Gestão de projetos abrangendo 
fornecedores e subcontratados 

x       

  

    x   

Planejamento e coordenação formal de 
projetos simples 

      x 

  

      x 

Capacitação de gerentes de projeto   x     

  

      x 

Capacidade de gestão de projetos 
baseada na performance de projetos 
anteriores 

  x     

  

    x   

Capacidade de identificação dos riscos 
dos projetos 

x       

  

    x   

Sistemas de controle de documentação de 
projetos 

    x   

  

      x 

Gestão de projetos complexos, 
envolvendo áreas de especialização 
Tecnológica complementares 

  x     

  

      x 

Interação contínua entre gerentes de 
projeto da empresa e gerentes de projeto 
dos clientes 

      x 

  

      x 

Documentação formal das fases do 
projeto em base de dados 

  x     

  

    x   

Formalização da gestão de risco. x       

  

x       

Avaliação de performance em projetos 
por meio de métricas quantitativas 

x       

  

x       

Gestão de projetos de classe mundial x       
  

  x     

Gerência de equipes fisicamente 
distantes 

x       
  

x       

Capacidade proativa de reconhecer 
fraquezas 

x       

  

    x   

TOTAL: 7 4 4 3 

  

3 1 5 9 

PONTUAÇÃO GESTÃO DE 
PROJETOS  

0 4 8 9 

  

0 1 10 27 
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Replicação de especificações 
determinadas pelos clientes 

    x   

  

      x 

Pequenas adaptações de tecnologias já 
existentes 

    x   

  

      x 

Atividades de reengenharia e cópia x       

  

    x   

Novas aplicações para tecnologias e 
produtos, visando ao atendimento das 
necessidades pontuais da empresa-cliente 

  x     

  

      x 

Processo de identificação das 
necessidades da empresa-cliente 

  x 
 

  

  

      x 

Desenvolvimento de produtos e soluções 
para solucionar problemas específicos  

    x   

  

      x 

Análise, definição e especificação de 
requisitos 

      x 

  

      x 

Tecnologias inovadoras visando ao 
mercado em potencial 

x       

  

      x 
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Soluções complexas a partir da 
integração de áreas de especialização 
(ex:) 

  x     

  

      x 

Interação com o mercado global x       

  

  x     

Desenvolvimento de produtos e soluções 
em tecnologias de última geração  

x       

  

      x 

Desenvolvimento de produtos e soluções 
de alta complexidade, com grande 
capacidade de personalização e 
adaptação para atender a necessidades 
ainda não identificadas via P&D  

x       

  

      x 

Geração de spin-offs em decorrência da 
elevada especialização tecnológica 

x       

  

      x 

TOTAL: 6 3 3 1 

  

0 1 1 11 

PONTUAÇÃO PRODUTOS E 
SOLUÇÕES 

0 3 6 3 

  

0 1 2 33 
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Uso de ferramentas básicas de 
engenharia de software 

    x   
  

    x   

Processos operacionais formalizados   x     
  

      x 

Presença de Técnicas de controle de 
qualidade  

  x     

  

      x 

Estruturação dos processos operacionais   x     

  

      x 

Controle de documentos operacionais e 
gerenciais 

  x     

  

      x 

Controle de instruções técnicas para 
projetos 

  x     

  

      x 

Uso de canais de comunicação em redes 
compartilhadas 

x       

  

    x   

Padronização do processo de 
desenvolvimento de software 

x       

  

    x   

Capacitação em metodologias de gestão 
de processos 

x       

  

    x   

Práticas operacionais orientadas por pré-
requisitos e Especificações  

  x     

  

    x   

Criação de novas unidades 
organizacionais 

  x     

  

    x   

Fortalecimento das práticas de gestão de 
projetos 

  x     

  

    x   

Gestão estratégica da qualidade; 
obtenção de certificações internacionais 
(ISO, PMP-PMI, ISO 29110) 

x       

  

    x   

Processos baseados em e controlados por 
web intranet 

x       

  

      x 

Transformação (reengenharia) dos 
processos críticos da empresa 

x       

  

    x   

Ferramentas avançadas de gestão de 
processos 

  x     

  

    x   

Normas e padrões de projetos próprios 
(ex: Prosces) 

x       

  

x       

Execução de projetos envolvendo gestão 
de processos globais e simultâneos 

x       

  

x       
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Aprimoramento contínuo dos processos e 
sistemas operacionais, tanto a partir de 
avanços incrementais 

  x     

  

    x   

Práticas operacionais orientadas por pré-
requisitos e especificações 

  x     

  

    x   

TOTAL: 8 11 1 0 

  

2 0 12 6 

PONTUAÇÃO FERRAMENTAS E 
PROCESSOS: 

0 11 2 0 

  

0 0 24 18 

QUANTIDADE ACUMULADA 29 19 12 5 

  

5 3 19 38 

PONTUAÇÃO ACUMULADA 0 19 24 15 0 3 38 114 

ACUMULADO (4 FUNÇÕES) 58   155 

Quadro 4: Evolução dos Níveis de Capacidade Tecnológica – Empresa Mogai 
Fonte: Resposta do Entrevistado – Elaboração Própria 

 
Abaixo seguem os gráficos desenvolvidos para traduzir visualmente o aumento 

da capacidade tecnológica em cada função: 

 

 

Gráfico 3: Aumento de capacidade tecnológica – Engenharia de Software 
Fonte: Elaboração própria com base em Torreão (2015) e Figueiredo (2009). 

 

 

Gráfico 4: Aumento de capacidade tecnológica – Gestão de Projetos 
Fonte: Elaboração própria com base em Torreão (2015) e Figueiredo (2009). 
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Gráfico 5: Aumento de capacidade tecnológica – Produtos e Soluções 
Fonte: Elaboração própria com base em Torreão (2015) e Figueiredo (2009). 
 

 

Gráfico 6: Aumento de capacidade tecnológica – Ferramentas e Processos 
Fonte: Elaboração própria com base em Torreão (2015) e Figueiredo (2009). 
 
 
 
 

 

0
10
20
30
40
50

Engenharia
de Software

Gestão de
projetos

Produtos e
soluções

Ferramentas
e processos

As 4 Funções Tecnológicas

Período 1 (1997 -
2008)

Período 2 (2009 -
2015)



 

   

56

Gráfico 7: Aumento de capacidade tecnológica – As 4 Funções Tecnológicas 
Fonte: Elaboração própria com base em Torreão (2015) e Figueiredo (2009). 
 

 

 

Gráfico 8: Aumento de capacidade tecnológica – Acumulado Global 
Fonte: Elaboração própria com base em Torreão (2015) e Figueiredo (2009). 
 

Como se pode observar nos gráficos, a Mogai desenvolveu capacidades 

tecnológicas inovadoras em todas as funções tecnológicas, a ponto das funções Produtos 

e Soluções e Engenharia de Software chegarem no nível avançado, muito próximo da 

fronteira tecnológica internacional. Duas funções chegaram ao nível intermediário 

superior. São elas (Gestão de Projetos e Ferramentas e Processos). Em termos de 

velocidade de acumulação global, a empresa levou aproximadamente 6 anos para atingir 

o nível avançado. Verificou-se que foi possível transformar as operações técnicas de 

nível básico a avançado com a introdução dos investimentos públicos não 

reembolsáveis.  

Deve ser observado que a sustentação das capacidades no nível avançado após o 

encerramento do Projeto Carro sem Motorista foi possível devido à manutenção de 

investimento de outros projetos, sem uma total ruptura no apoio. As evidências sugerem 

este fato como um fator fundamental para a construção consistente de capacidade 

inovadora. Além disso, conforme constatado na entrevista, o ponto de inflexão do 

processo acumulativo de conhecimento e competências parece estar associado à visão 

estratégica clara da empresa em direcionar os esforços de aprendizagem para o 

desenvolvimento da capacidade tecnológica, destacando as de caráter mais técnico.  

Em suma, a metodologia empregada permite concluir que a melhoria de 

performance técnica e as mudanças/serviços que trouxeram benefícios para a empresa e 

a sociedade foram fortemente influenciadas pela acumulação de capacidade tecnológica 
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e que esta contribuiu para o aumento da competitividade da empresa, que, a partir de 

2016, mostra o potencial de colher um desempenho financeiro mais favorável, ainda que 

diante de uma crise econômica no país. Em segundo lugar, todas as funções cresceram 

em paralelo, mesmo que a diferentes taxas. Em terceiro, os processos de aquisição e 

criação de conhecimento externo e interno e de conversão pela socialização1 e 

internalização2 exerceram significativo impacto sobre a acumulação de capacidade 

tecnológica. Pode-se, por fim, inferir que a Mogai não teria acumulado capacidades em 

tal ordem se não fosse pelo bom aproveitamento do instrumento de subvenção.  

 
4.5 Indicadores Tradicionais Estatísticos x Indicadores de Acumulação de 

Capacidade Tecnológica 

 

Os indicadores das duas vertentes literárias estão alinhados ou em descompasso? 

Até que ponto os indicadores traduzem a realidade do processo inovativo e até que 

ponto o foco de um em detrimento do outro pode representar uma fuga nos registros do 

incremento de inovação no país? 

Pelo confronto dos indicadores, nota-se que os tradicionais (tais como patentes, 

receita adquirida, aumento de profissionais etc...) sugerem a existência de um apoio não 

exitoso. Os resultados do estudo de caso permitem concluir que o uso único dos 

indicadores clássicos de ordem quantitativa pode esconder a identificação de efeitos 

potencialmente positivos para a competitividade das empresas. Em outras palavras, 

resultados inovadores bem-sucedidos podem ser substancialmente subestimados pelo 

uso deste tipo de métrica de output.  

Sob o olhar da acumulação de capacidade tecnológica, foi possível enxergar e 

evidenciar uma série de benefícios que vão de encontro ao postulado pela visão dos 

indicadores tradicionais. 

 É possível inferir que a aplicação sucessiva dos recursos não reembolsáveis foi 

fundamental para desenvolver características chaves de apoio aos processos de 

aquisição e conversão do conhecimento, possibilitando a formação de i) capital humano 

qualificado, ii) desenvolvimento de competência tecnológica, iii) amadurecimento 

administrativo e de gestão, iv) melhoria dos processos internos da empresa, v) 

                                                           
1 Socialização – trata-se, segundo Nonaka e Takeuchi (1997) da transformação de conhecimento tácito em 
conhecimento tácito, pelo compartilhamento de experiências, habilidades técnicas e modelos mentais. 
2 Internalização – trata-se, segundo Nonaka e Takeuchi (1997) da transformação de conhecimento 
explícito para conhecimento tácito. Está geralmente relacionado com aprender fazendo. 
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ampliação e melhoria do portfólio de produtos, vi) aumento da credibilidade e 

visibilidade da empresa, vii) abertura de novos mercados, viii) integração técnico-

científico com a rede inovadora, ix) aumento no nível de motivação em função do 

aparecimento de novos desafios, x) formação de parcerias estratégicas, representando  

por fim aumento de competitividade empresarial. Esta investigação sugeriu que o 

aprimoramento de indicadores de performance competitiva tende cada vez mais a passar 

por formas novas que atendam à complexidade das características chaves aos processos 

e mecanismos de aquisição e conversão do conhecimento. Abaixo segue uma figura que 

resume os efeitos gerados, sendo eles diretos e indiretos da subvenção. 

 

Figura 8: Os efeitos diretos e indiretos do investimento público de subvenção 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Percebe-se, a partir de 2009, um divisor de águas. Mesmo não tendo vendido o 

projeto Carro Sem Motorista a montadoras, as evidências verificadas pelo modelo 

teórico de acumulação de capacidade tecnológica indicam que o investimento na 

empresa valeu a pena. Pelo estudo apontado, é possível inferir que as perspectivas 

positivas atuais da empresa só foram possíveis graças ao apoio do fomento ao projeto na 

forma de subvenção, em especial o projeto Carro Sem Motorista, que, por sua vez, 

permitiu à empresa acumular sua capacidade tecnológica de um modo completamente 

incomparável ao ritmo de aprendizado tecnológico da empresa em período anterior ao 

marco da subvenção.  
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A tentativa de captar evidências que mostrem se há uma forma mais aderente de 

transmitir o impacto de um projeto de inovação, minimizando as possibilidades de 

mascarar resultados relevantes, é de suma importância em um momento que cada vez 

mais são demandados números e dados para evocar a transparência e a efetividade de 

programas governamentais. 

Conforme visto, ao menos neste caso, o uso exclusivo das métricas tradicionais 

pode significar o surgimento de lacunas na compreensão do desempenho inovador de 

empresas subvencionadas. Os resultados da análise empírica são úteis no sentido do 

preenchimento desta lacuna, ao permitir concluir de que forma o mecanismo de 

subvenção atuou e como seus efeitos podem ser medidos.  

O uso de métricas tradicionais ainda é tão amplamente divulgado e associado a 

artigos de reconhecimento internacional que torna desconfortável questionar sua real 

contribuição. No entanto, este caso relativiza a importância do uso destes indicadores, já 

que torna público e notório o quanto podem subestimar os esforços e efeitos das 

atividades inovativas em pequenas empresas apoiadas pelo mecanismo de subvenção. 

Conclui-se pela métrica de acumulação de capacidade tecnológica que o apoio 

circunscrito ao caso estudado conseguiu prover valor sustentável em termos de 

competitividade e longevidade do empreendimento.  

 
4.6 Avaliação dos objetivos secundários 

A fim de responder as questões secundárias, é importante ainda mencionar que 

tipo de aprendizados o caso traz em termos de política de inovação. Foi ressaltado 

durante a entrevista que o modelo de um departamento de P&D foi superado; hoje, a 

pesquisa não se resume a uma equipe única, ela é transversal na empresa, perpassando 

por todos, e extrapola os limites internos da própria Mogai. Os novos projetos são prova 

disso: há uma multiplicação dos esforços da plataforma de pesquisa em parceria com 

outras empresas, havendo assim compartilhamento de conhecimento, recursos técnicos, 

financeiros e riscos. Há acima de tudo uma série de produtos multitecnológicos para 

abastecer clientes e mercados. A noção de uma trajetória inovadora, capturada por um 

framework mais sofisticado, capaz de extrair o aumento de capacidade tecnológica, 

representa um enorme ganho para a compreensão do impacto do fomento à inovação.  

Um ponto positivo aparente, pelo menos neste caso, é que a subvenção não 

representou uma simples alocação de giro ou uma sobreposição de investimento de algo 
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que a Mogai certamente faria sem o incentivo do Estado. O projeto foi provocador para 

o desenvolvimento, a promoção e incorporação de uma agenda de pesquisa interna, até 

então praticamente inexistente. O próprio dono da empresa diz que não teria nada do 

que foi exposto até aqui se não fosse pelos Editais de subvenção, ou seja, muito 

possivelmente a organização teria continuado como fábrica de software ou mesmo 

acabado. Hoje ele tem uma solução de alto valor agregado em comercialização e de 

classe mundial, uma vez entendido que os produtos têm um robusto potencial para 

exportação.  

Outro ponto diz respeito à mudança de dinamismo na empresa e a inversão do 

driver no processo de geração de produtos, agora não mais linear, da ciência ao 

mercado. Verifica-se um movimento quase que caórdico, cujo simbolismo maior é o 

surgimento de uma nova ordem resultante da convivência harmoniosa de fluxos 

intensos e aparentemente desordenados entre instituições de fomento, ICTs, 

fornecedores, clientes, fluxos estes propícios à inovação e consistente com a visão do 

Sistema Nacional de Inovação. O mercado passou a retroalimentar o negócio da Mogai 

e novas parcerias surgiram com o SENAI e com a IFES, por exemplo. Novos problemas 

e necessidades começaram a surgir espontaneamente do mercado, invertendo a direção 

tradicional do modelo push.  

Não é pelas perspectivas positivas e possíveis acertos que o programa passa 

incólume no crivo da efetividade e da visão de Sistema Nacional de Inovação. Desta 

forma, algumas questões precisariam ser mais bem trabalhadas para que os quesitos que 

alavancam as oportunidades de sucesso sejam potencializados. Como exemplo, o caso 

aguça a necessidade de maior entendimento sobre a relevância e orquestramento da 

etapa de comercialização, já que o apoio se dá hoje somente até a confecção do 

protótipo.  

Pelas dificuldades comentadas na venda da solução, parece vital desmarginalizar 

o apoio à venda inicial (em termos legais e culturais) e compreender que a trajetória de 

inovação não depende somente da alocação de recursos financeiros. Mais do que isso, a 

lacuna detectada na comercialização do Carro Sem Motorista sugere que o 

planejamento da política envide esforços de forma a explorar o poder de compras do 

governo tal como é feito pelo DARPA, ou quando não possível, que atue proativa e 

conjuntamente, no espírito neo schumpeteriano, com suas diversas instituições de modo 

a dar visibilidade e sensibilizar o mercado privado. Se as máquinas agrícolas com 

tecnologia próxima foram vendidas por uma empresa austríaca a países como Austrália 
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e Chile, o mesmo poderia ser feito pela Mogai caso tivesse à época os mecanismos, 

conhecimento e recursos financeiros para dar o pontapé inicial com mais segurança e 

fôlego. Como não foi alvo principal da pesquisa, tal constatação merece, no mínimo, ser 

estudada a fundo pela coleta de dados em uma amostra mais significativa de empresas e 

em comparação com os países mais desenvolvidos.  

O caso, guardadas as limitações e respeitadas as devidas diferenças, remonta em 

parte o exemplo dado por Mazzucato (2011) sobre o desafio de chegada do homem à 

lua. Nele, um investimento massivo orientado a uma missão clara exigiu a combinação 

de 17 setores diferentes, o que permitiu um movimento catalisador de várias soluções, 

algumas das quais estão hoje no iPhone, como o GPS e a Internet. A despeito das 

dificuldades encontradas pela empresa na comercialização da tecnologia do Carro Sem 

Motorista, projetos como ele, de alta complexidade e que demandam a criação de várias 

tecnologias novas interagindo entre si, muitas vezes permitem romper barreiras 

tecnológicas que antes eram intransponíveis e que, uma vez rompidas, permitem a 

criação de novos produtos até certo momento inimagináveis. O caso da Mogai é 

emblemático neste sentido.   

Através de missões que empurrem a fronteira tecnológica, a subvenção permite 

superar a simples transferência de renda de muitos mecanismos de crédito e representar 

efetivamente um investimento. A riqueza do mecanismo é proporcional ao desafio: 

calibrá-lo de forma a propor desafios estratégicos para o país e não pulverizar os 

recursos é algo que parece importante para aumentar as chances de sucesso.  

Há quem possa argumentar que a falta de retornos visíveis a curto prazo abre 

brecha para um problema crônico de mau dispêndio de recursos. Reconhece-se aqui 

que, de fato, o equilíbrio do investimento em projetos de alta densidade tecnológica 

precisa ser continuamente monitorado. No entanto, exigir o sucesso dos 

empreendimentos em curto prazo pode ser o grande passo rumo ao fracasso de políticas 

de subvenção. Foi exatamente por esse tipo de instrumento que vários países 

desenvolvidos projetaram novas rotas tecnológicas que em algum momento se tornaram 

uma solução comercial atraente e que em algum momento compensou em um grau 

muito maior todos os outros tentáculos perdidos de investimento.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O objetivo deste trabalho foi lançar luz à discussão dos indicadores de avaliação 

de inovação, testando o alinhamento entre abordagens que tentam encapsular de modo 

distinto as pegadas registradas pelo desempenho inovador de determinada empresa. 

Conforme percebido, o uso de indicadores estatísticos, sem respaldo de uma abordagem 

complementar, pode ludibriar a interpretação da efetividade da intervenção pública por 

meio do sombreamento de efeitos significativamente positivos, sejam eles diretos ou 

indiretos. Evidenciou-se empiricamente que os resultados podem ser altamente 

contraditórios, a depender das métricas de desempenho consideradas. 

Prova-se com base no estudo feito que, por serem uma redução de um extrato de 

dados, os indicadores tradicionais podem não ser informações qualificadas para avaliar 

os efeitos da política de subvenção de pequenas empresas. Ao confrontar os indicadores, 

não se verificou uma consistência entre os resultados de output da abordagem 

tradicional estatística e os indicadores que avaliam o aumento da capacidade 

tecnológica. A convergência possivelmente esperada não foi confirmada, muito pelo 

contrário, observou-se a existência de resultados assimétricos e contrários.   

Deste modo, este trabalho relativiza a importância das métricas tradicionais 

como objeto de avaliação na medida em que elas podem representar um risco à 

subnotificação da inovação em projetos apoiados pelo instrumento de subvenção. Em 

virtude dos problemas detectados com o uso dos indicadores tradicionais, é possível 

sugerir o uso dos indicadores de avaliação de capacidade tecnológica para a avaliação 

dos programas de subvenção ou a utilização de indicadores múltiplos para quantificar o 

desempenho tecnológico de empresas cada vez mais presentes em ambientes complexos 

e dinâmicos, reforçando assim a visão de Figueiredo (2009). 

No caso ilustrado, uma análise do tipo tradicional projeta um cenário altamente 

frustrante, já que o impacto seria nulo e o custo benefício negativo, levando a crer que a 

injeção de recursos não reembolsáveis nas empresas foi inócuo, interpretação esta 

altamente afrontada quando analisada a fundo a rota que a empresa estudada percorreu e 

suas derivações a partir da dominação de uma nova tecnologia que a levou à fronteira 

tecnológica. Se considerado somente o projeto inicial e não seus desdobramentos como 

parâmetro de sucesso, no sentido meramente tipológico, o projeto nem seria classificado 

como inovação, uma vez que não completou a transação comercial da nova solução, o 

sistema embarcado do carro remoto.  
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Embora o estudo de caso não tenha como vantagem a possibilidade de se 

extrapolar os fatos no mesmo grau de confiança de um trabalho quantitativo, é possível 

concluir que se há no mínimo um único caso que prova a falta de rebatimento entre as 

duas vertentes de indicadores, há um risco real de desajuste e de miopia quando do uso 

exclusivo da métrica tradicional, ainda amplamente disseminada e popularizada em 

estudos atuais. Os métodos permitem compreender que é preciso acoplar aos surveys de 

inovação questões de maior profundidade e relevância. O caso aponta fortemente para a 

necessidade de um espectro mais amplo de indicadores de inovação, contemplando 

principalmente aqueles de ordem qualitativa que levem em conta o aumento do conjunto 

de recursos de natureza cognitiva, ou seja, a capacidade tecnológica. 

Fica também o aprendizado de que é necessário retirar o olhar único e exclusivo 

sobre o projeto investido, pois ele não se esgota em si mesmo. Ainda que o projeto deva 

ser cobrado e acompanhado pelas instituições que o apoiam, um direcionamento maior 

de energia deve ser atribuído à empresa e como o projeto alavanca a sua capacidade de 

inovar como um todo.  

Sem entender a escalada de inovação como processo complexo e evolutivo, 

dificilmente é possível provar o valor do programa de subvenção, especialmente quando 

há uma passagem de tempo curta entre o término do apoio e a avaliação ex-post. O fator 

tempo é, aliás, um ponto delicado e precípuo para atentamento. Em respeito ao tempo 

de amadurecimento necessário para aplicação dos indicadores, sugere-se que estes 

estejam presentes ao longo do projeto e após seu encerramento, por um ciclo longo. Isto 

porque a magnitude dos impactos de inovação pode variar de acordo com o tipo e o 

setor de pesquisa e especialmente com o período de análise. Recomenda-se, ainda, se 

possível, que os dados de capacidade tecnológica sejam coletados até previamente ao 

apoio, de modo a obter maior segurança para efeitos de comparabilidade.  

Foram também observados elementos passíveis de melhorias de planejamento e 

execução dos programas de fomento à inovação dentro da visão abrangente neo 

schumpeteriana. Quando se trata de políticas de subvenção desenhadas para fomentar a 

inovação, percebe-se um padrão ainda configurado ao modelo linear de inovação. 

Ajustes são necessários para extrapolar a visão restrita. 

 Uma possibilidade é reconhecer as forças externas às empresas e provocar 

articulações entre os diversos partícipes; outra, é reconhecer a comercialização do 

produto como mais uma etapa fundamental ao escalonamento da inovação, podendo ser 

exploradas ações mais sofisticadas como o poder de compra do governo. Assim sendo, 
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políticas de inovação devem incorporar processos de avaliação que não excluam fatores 

primordiais como acumulação de conhecimento e fortalecimento das competências 

centrais das empresas, bem como o impacto no Sistema Nacional de Inovação. Como 

sugestão a outros estudos, deve-se pensar em agregar a este tipo de pesquisa o trabalho 

do investimento à subvenção na cadeia de clusters e redes. O setor, os trabalhadores, os 

fornecedores, os clientes, todos que compõem a cadeia são função integrante e ativa da 

rede, sem os quais não há testes, normatização, produção, trocas, ideias e em última 

instância difusão tecnológica.   

Do estudo, fica evidente a necessidade de aprimoramento de indicadores de 

performance competitiva.  O próprio uso dos indicadores de acumulação de capacidade 

tecnológica, embora muito mais interessante do ponto de vista da avaliação, não 

significou a canibalização dos surveys básicos, muito possivelmente em função do 

maior trabalho e dedicação exigidos, o que denota a necessidade de os programas 

públicos contemplarem de antemão um orçamento já predestinado a esse tipo de ação.  

Como sugestões, além da possibilidade de reproduzir este mesmo estudo em um 

futuro próximo na mesma empresa ou ainda de realizar este tipo de pesquisa em um 

conjunto maior de contemplados, é possível se debruçar sobre como tornar de modo 

mais amigável e atraente o conjunto de resultados que se referem à trajetória 

tecnológica.  
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 APÊNDICE A  

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

QUESTIONÁRIO 

EMPRESA MOGAI 

 

 ROTEIRO DA ENTREVISTA: 

 

 

• Primeira etapa: coleta de informações descritivas sobre o entrevistado e a empresa 

apoiada pelo instrumento de subvenção.    

 

 IDENTIFICAÇÃO DA 
EMPRESA 

ATÉ 2009 APÓS 2009 

1.1 Nome da Empresa:    
1.2 Endereço:    
1.3 Municípios de Localização:    
1.4 Tamanho da Empresa: Micro 

Empresa (__) Empresa de 
Pequeno Porte (__) Pequena 
Empresa (__) 

  

1.5 Número de Funcionários:    
1.6 Ano de Fundação:    
1.7 Spin off Acadêmica? Sim (__) 

Não (__) 
  

1.8 A empresa é: Independente (_ ) 
Parte de um grupo (__) 

  

1.9 Faz parte de alguma Rede: Sim 
(__) Não (__) 

  

1.10 Data do Ingresso na Rede:   
1.11 Nome do respondente:    
1.12 Cargo na Empresa:    
1.13 Descrição das Atividades   

 

 

Informações sobre o entrevistado:  

1. Nome; 

2. Sexo;  

3. Idade; 

4. Profissão; 
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5. Escolaridade; 

6. Como se vinculou à empresa;  

 

• Segunda etapa: coleta de informações sobre a empresa e suas atividades principais 

 

7. Como e quando a empresa iniciou as suas atividades?  

8. Quais são os principais serviços ofertados pela empresa?  

9. Como a empresa está estruturada?  

10.  A empresa desenvolve parcerias externas? Quais são os principais parceiros da empresa? 

11. Como a empresa se posiciona em relação ao mercado? Quem são os principais 

concorrentes?  

12.  A empresa foi adquirida por alguma outra empresa após o projeto de subvenção?  (   ) 

Sim  (   ) Não   

Se sim, foi adquirida por empresa de capital estrangeiro?  (   ) Sim  (   ) Não   

A empresa sofreu fusão com outra empresa após o projeto de subvenção (   ) Sim   

(   ) Não   

Houve mudança na composição da sociedade após o projeto de subvenção?  (   ) Sim   

(   ) Não    

 

• Terceira etapa: coleta de dados sobre a opinião do entrevistado sobre o desenvolvimento 

do projeto de inovação.  

 

13. Qual o alcance das inovações de produtos, processos ou serviços desenvolvidas no âmbito 

do projeto subvencionado?  

(   ) São novos para sua empresa 

(   ) São novos para o mercado regional 

(   ) São novos para o mercado nacional  

(   ) São novos para o mercado internacional   

 

14. Qual o estágio de desenvolvimento/introdução no mercado do(s) produto(s) ou serviço(s) 

apoiado(s)? 

 

 1. (   ) P&D       2. (   ) Protótipo      3. (   ) Está pronta para a introdução no mercado        

 4. (   ) Vendas no mercado 5. (   ) Abandonou o projeto 6. (   ) Outro (especificar)    
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15. Produto chegou ao mercado (  ) Sim    (  ) Não 

 

Em caso negativo, explicar motivo: _________________________________________ 

 

16. Quais são os registros de propriedade industrial da empresa. Especificar qual foi em 

decorrência do projeto apoiado. 

 

Brasil  Exterior 

Patente  
Registro de 
Software 

Desenho 
Industrial Marca Patente  

Registro de 
Software 

Desenho 
Industrial Marca 

                
 
 

 
17. Informe o faturamento e o % de percentual do faturamento bruto da empresa decorrente 
da comercialização de novos produtos ou significativamente melhorados em decorrência do 
projeto de subvenção: 

 

ANO Faturamento Bruto % Faturamento novos produtos 

   

   

 

18. Faça breve descrição de inovações introduzidas pela empresa (produtos lançados, serviços 
oferecidos, processos implementados) antes e depois do projeto de subvenção.  

 
 
 

ANO Descrição 

  

  

  

  
 
 
 

19.  Informe os Acordos de Cooperação Técnico-científica com ICTs e outras organizações 
análogas como SEBRAE, SENAI, IEL, Fundações, Empresas públicas e privadas com centros 
de P, D &I (Nº de profissionais envolvidos). 

 

ANO Nº de Profissionais Instituição 

   

   

   

 
 
20.  Informe as fontes de recursos da empresa utilizados para projetos P, D & I; 
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Ano 

Capitalização para investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação (%) 

Recurso
s 

próprios 

Recursos 
Finep 

Recursos de 
Instituições de 

Fomento 

Recursos de 
bancos 

públicos 

Recursos de 
investimentos 

privados 

Outras 
fontes 

externas 

              
 
 
 

21. Informe o nº de profissionais da empresa antes e após o projeto de subvenção 
 

Ano 

Estagiários, 
Bolsistas e 
Aprendizes 

Técnico
s 

Ensino 
Médio 

Tecnólogos 
e 

Graduados 

Pós 
graduados 
e Mestres 

Doutores e 
pós 

doutores 

Total de 
Colaboradore

s 

                
 
        
 
        

        

 
 
22. Registre a alocação de RH qualificado em P,D&I (não considere estagiários, aprendizes 
ou pessoas sem vínculo com a empresa) antes e após o projeto de subvenção. 

 

Ano Técnicos 
Tecnólogos e 

Graduados 
Pós graduados e Mestres 

Dutores e pós 
doutores 

     

     

          
 
 

 
23. Informe o número de eventos de capacitação em P&D&I, o % de investimento em 
P&D&I em relação ao Faturamento bruto, e a produção bibliométrica. 

 

Ano 
Número de Eventos de Capacitação (em 

P&D&E) 

Investimento em 
P&D em relação 
ao Faturamento 

Bruto 

Produção 
Bibliométrica 

 
 

  

 
 

  

 

 
24. Sem o instrumento de subvenção, a empresa teria desenvolvido novos 
produtos/processos?   
Sim (   )              Não (   )     
   

25. A empresa passou a exportar após o apoio? Em caso afirmativo, a exportação foi do 
produto apoiado? 
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26. Em sua opinião, qual mecanismo e instrumento deveria ser mais estimulado para o 

incentivo a atividades inovativas? E qual o grau de importância.   

 

 

 
Grau de Importância 

 
Baixo Médio Alto 

Incentivo fiscal      

Subvenção Econômica     

Incentivo a parcerias com instituições de pesquisa e 
universidades     

Incentivo e parcerias com outras empresas     

Bolsa ou Incentivo para contratação de pessoal 
qualificado     

Incentivo à inserção e comercialização dos produtos 
apoiados     

Estímulo a patentes     

Estímulo à demanda     

Poder de compra do governo (licitação, encomenda, 
leilão eletrônico)     

Incentivo à exportação     

Financiamento para investimentos na empresa em geral     

Capital de Risco     

Outros (Especifique)     

 

 

27. Qual(is) a(s) dificuldade(s) que a empresa encontrou para aproveitar o instrumento de 

subvenção?    

 

28. Quais foram as rubricas mais com maior gasto médio nos projetos? 

 

29. Na sua opinião, quais foram os pontos fortes e fracos do instrumento de subvenção? Quais 

fatores foram cruciais para o sucesso ou não do projeto? 

 

 

 


