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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar o desempenho das unidades 

credenciadas da organização social EMBRAPII, entidade vinculada ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC do governo federal. Essas 

unidades são analisadas em função de suas tipologias institucionais (públicas, 

privadas e híbridas), identificando-se os atributos de suas capacidades 

organizacionais voltados à consecução de suas metas e indicadores, pactuados com 

a EMBRAPII. Ademais, analisa a performance de unidades públicas, privadas e 

híbridas, de acordo com os indicadores de gestão Prospecção de empresas, 

Propostas técnicas e Contratação de projetos, integrantes do contrato de gestão da 

EMBRAPII com o MCTIC. Para subsidiar a pesquisa, foi construído um banco de 

dados com o desempenho das unidades credenciadas integrantes da amostra 

relativos aos anos de operação da EMBRAPII. Foram realizadas regressões lineares 

múltiplas para caracterizar os diferentes desempenhos, entre as unidades públicas, 

privadas e híbridas. Como resultado, constatou-se, em função das variáveis 

utilizadas nos modelos estatísticos, que são as unidades híbridas que possuem o 

melhor desempenho nos indicadores de gestão utilizados, seguidas pelas unidades 

privadas e, por último, pelas unidades públicas, que apresentaram o pior 

desempenho. 

 

Palavras-chave: Parcerias público-privadas. Organizações sociais. 

Capacidade organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This study analyses the performance of the accredited units of the  social 

organization EMBRAPII, entity linked to Ministry of Science, Technology, Innovation 

and Communications – MCTIC in Portuguese, from the federal government. These 

units are analysed according to their institutional  character (public, private, hybrid), 

showing the atributes of their  organizational capabilities directed to achieving their 

goals and indicators, agreed with EMBRAPII. Moreover, it analyses the performance 

of public, private and hybrid units, according to the managing indicators Firms  

prospection, Technical proposals and Project engagement, which are part of the 

management contract of EMBRAPII with MCTIC. In order to subsidize the research, it 

was built a data bank with the performance data of the accredited units which are 

part of the sample, that refer to the years of EMBRAPII operation. It was done 

multiple linear regressions in order to feature the diferent performances between the 

three kind of units. In result, it turned that, because of the variables used in statistical 

models, the hybrid units showed the best performance in the management indicators 

used, followed by the private units and, at last, by the public units, which presented 

the worst performance. 

 

 

 

Keywords: Public private partnerships, Social organizations, Organizational 

capabilities. 
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1. PROBLEMA 

 

Este capítulo tem por propósito apresentar o problema de pesquisa, 

identificando aquilo que se pretende compreender.  

 

 Ademais, descreve o objetivo a ser alcançado com o estudo, estabelece a 

delimitação do trabalho e demonstra a sua relevância e as suas contribuições.    

 

1.1. Introdução 

 

A preocupação com a oferta de serviços públicos prestados à população pelo 

Estado brasileiro tem sido um tema de interesse junto à sociedade e aos governos 

nos últimos anos, especialmente após o processo de redemocratização do país e a 

promulgação da Constituição de 1988. O oferecimento de tais serviços públicos 

pressupõe a necessidade de equilíbrio fiscal das contas públicas e o seu gasto de 

forma racional.   

 

Nesse sentido, o Estado brasileiro tem se deparado com o desafio de 

transformar a Administração Pública nacional em provedora de serviços eficientes,1 

eficazes,2 efetivos3 e com economicidade4 aos cidadãos-contribuintes.  

 

Idealizar um modelo para a prestação de serviços públicos eficientes, 

eficazes, efetivos e com economicidade não é tarefa fácil. No entanto, algumas 

medidas apresentam-se disponíveis, tais como a utilização de arranjos funcionais 

pelo Estado, tornando-o mais ágil, por exemplo, o modelo de Organizações Sociais – 

                                                           
1
 A eficiência diz respeito ao grau de aproximação e à relação entre o previsto e o realizado, no sentido de 

combinar os insumos e os implementos necessários à consecução dos resultados visados. (BELLONI, 
MAGALHÃES e SOUZA, 2001). 
2
 A eficácia é definida como o grau de alcance das metas programadas (bens e serviços) em um determinado 

período de tempo, independentemente dos custos implicados (COHEN; FRANCO, 1993). 
3
 A efetividade diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos, a médio e longo prazos. Refere-se à relação 

entre os resultados de uma intervenção ou programa, em termos de efeitos sobre a população-alvo (impactos 
observados), e os objetivos pretendidos (impactos esperados), traduzidos pelos objetivos finalísticos da 
intervenção. Trata-se de verificar a ocorrência de mudanças na população-alvo que se poderiam razoavelmente 
atribuir às ações do programa avaliado (COHEN; FRANCO, 1993). 
4
 A economicidade é a minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem 

comprometimento dos padrões de qualidade (ISSAI 3000/1.5, 2004). 
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OS, nas áreas em que esse paradigma possa ser usado, segundo a sua legislação 

específica. 

 

As OS surgem num contexto mais amplo de parcerias estabelecidas entre o 

Estado e organizações da sociedade civil (public-nonprofit partnerships – PNP) ou 

organizações privadas (public-private partnerships - PPP), uma tendência crescente 

nas últimas décadas em vários contextos mundiais, incluindo o brasileiro. Entre as 

justificativas que sustentam o crescimento das PNPs, prevalece a da 

complementaridade e da sinergia. Assumindo que nem o setor público, nem o setor 

privado ou sem fins lucrativos são capazes de resolver de forma isolada complexos 

problemas sociais, espera-se que as parcerias sejam capazes de permitir às 

diferentes organizações apoiarem-se mutuamente para combinar, capitalizar e 

incrementar suas forças e capacidades complementares (REICH, 2002; LASKER, 

WEISS & MILLER, 2001).  

 

Geralmente iniciadas pelo parceiro público, as parcerias com entes privados 

ou sem fins lucrativos são justificadas especificamente pelas dificuldades financeiras 

e administrativas enfrentadas pelo setor público. Espera-se que a colaboração com 

terceiros resulte em melhores entregas de serviços públicos e, consequentemente, 

aperfeiçoe o desempenho. Em outras palavras, espera-se que as parcerias reduzam 

custos, melhorem a qualidade e maximizem a eficiência dos serviços prestados à 

população (ALEXANDER & NANK, 2009; LAMBRIGHT, MISCHEN, & LARAMEE, 

2010; LECY & VAN SLYKE, 2012). Entretanto, essas melhorias são baseadas no 

pressuposto – muitas vezes, implícito – de que os parceiros terão capacidade de 

efetuar melhores entregas de serviços públicos. 

 

Esta pesquisa busca exatamente explicitar esse pressuposto, respondendo à 

pergunta de pesquisa: Como as diferenças na capacidade dos parceiros envolvidos 

em PPP influenciam o desempenho da parceria?  

 

Para essa finalidade, escolheu-se o universo das organizações sociais no 

âmbito do governo federal, especificamente aquelas vinculadas ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, o pioneiro na utilização 
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desse modelo na Administração Pública federal. O caso das organizações sociais é 

muito interessante para se explorarem as diferenças na capacidade dos parceiros, 

uma vez que dentre as OS em operação e sob a supervisão do MCTIC, há aquelas 

criadas sem serem oriundas de órgãos públicos federais, assim como há aquelas 

que foram criadas a partir da transformação de órgãos públicos federais nessas 

entidades. 

 

Este trabalho focará na Organização Social EMBRAPII (Associação Brasileira 

de Pesquisa e Inovação Industrial) que atua sob a supervisão do MCTIC, 

investigando se o cumprimento de algumas de suas metas e seus respectivos 

indicadores de gestão, constantes do contrato de gestão pactuado entre os mesmos, 

é impactado pela natureza jurídica das Unidades EMBRAPII5. 

 

As Unidades EMBRAPII são entidades credenciadas pela Organização Social 

EMBRAPII para a consecução dos objetivos pactuados entre essa organização 

social e o MCTIC. Elas atuam como entidades parceiras por segmento de atuação, 

buscando a operacionalização de alguns objetivos da OS EMBRAPII. O 

interessante, para o nosso fim de pesquisa, é observar que as entidades parceiras 

variam entre organizações representantes da administração pública direta (públicas), 

organizações sem fins lucrativos e de mercado (privadas) e universidades públicas 

(híbridas) demarcando um laboratório quase natural para respondermos à nossa 

pergunta de pesquisa, uma vez que cada um desses modelos implica diferentes 

capacidades organizacionais. 

   

 Portanto, diante do exposto, apresenta-se o problema a ser investigado: o 

desempenho da parceria é afetado pela tipologia institucional das Unidades 

EMBRAPII? Em outras palavras, as metas e indicadores constantes do contrato de 

gestão, pactuados pela OS EMBRAPII junto ao MCTIC, são, na consecução do seu 

objetivo estratégico, afetados pela natureza jurídica (pública, privada e híbrida) de 

suas Unidades EMBRAPII? 

 

                                                           
5
 As Unidades EMBRAPII são entidades credenciadas pela Organização Social EMBRAPII para a consecução dos 

objetivos pactuados entre essa organização social e o MCTIC. Elas atuam como entidades subcontratadas 
(terceirizadas), por segmento de atuação, buscando a operacionalização de alguns objetivos da OS EMBRAPII. 
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1.2. Objetivos 

 

 Final: Diagnosticar a capacidade das Unidades EMBRAPII, que são 

credenciadas pela OS EMBRAPII, de atingir suas metas e indicadores de 

gestão, de acordo com a sua natureza jurídica. 

 

 Específicos:  

 

 Analisar o desempenho individual das Unidades EMBRAPII – UE 

durante o Ciclo de Negociação de Projetos EMBRAPII, separando-

as por natureza jurídica (públicas ou privadas ou híbridas), no 

cômputo geral das metas e dos indicadores da OS EMBRAPII. 

 

 Explorar os fatores que influenciam as diferenças no desempenho 

eventualmente percebidas. 

 

1.3. Delimitação do Estudo 

 

Não é objeto neste trabalho abordar todos os aspectos da criação e 

implantação das Organizações Sociais, tampouco discorrer sobre a vantagem ou 

desvantagem da utilização de tal modelo de gestão.  

 

Até dezembro de 2016, data de corte para os dados utilizados nesta 

pesquisa, havia, sob o acompanhamento da OS EMBRAPII, 23 Unidades EMBRAPII 

e cinco Polos EMBRAPII IF em operação. 

 

Esta pesquisa tem o seu escopo de atuação junto à Organização Social 

EMBRAPII, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações – MCTIC e a sua interação com as suas Unidades EMBRAPII, 

suportada legalmente pelo contrato de gestão firmado entre essa OS e o referido 
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órgão público federal, atendo-se, especificamente, à relação entre a natureza 

jurídica das UE e o impacto destas nas metas e nos indicadores da OS EMBRAPII.  

Por conseguinte, o propósito desta pesquisa é analisar as metas e os 

indicadores de gestão, pactuados pela OS EMBRAPII, junto ao MCTIC, na 

consecução da pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I junto à indústria 

nacional. 

 

1.4. Relevância do Estudo 

 

Diante da atual crise econômica6 (170 bilhões de reais de déficit, previsto para 

o orçamento de 2017), da crise política7 (os políticos, dentre todas as profissões 

pesquisadas junto ao público, são os profissionais que gozam do menor índice de 

confiança) e da precariedade na oferta de serviços públicos à população em geral, 

vivenciadas no país, retoma-se a discussão sobre qual o verdadeiro papel do Estado 

brasileiro.  

 

Há cidadãos defensores da atividade estatal ampla como provedora de 

serviços universais, e há aqueles que sustentam que a atuação estatal deve ser 

mínima, inclusive reestruturando-se e tornando-se o mais enxuta possível para 

desempenhar alguns poucos serviços públicos essenciais, como saúde,  segurança,  

arrecadação tributária e operação do direito.  

 

Segundo preceituam Almeida e Salto (2016):  

 

“No fundo, o debate fiscal deve ser entendido como a 
discussão sobre a capacidade de o Estado executar bem ou mal as 
prioridades de acordo com objetivos postos pela sociedade por meio 
do debate transparente no Congresso Nacional. Daí a importância de 
estudar e analisar os números do governo, sua capacidade de 
geração de receitas, a complexidade do sistema tributário, a 
qualidade e sustentabilidade da dívida bruta, além da estruturação e 
da trajetória dos diferentes componentes do gasto público”.  

 

                                                           
6
 Déficit orçamentário de 170 bilhões de reais, segundo a LOA 2017. Disponível em: 

<http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais>. Acesso em: 20 de março de 2017. 
7
 Segundo pesquisa realizada pela empresa GFK Verein em 2016. Disponível em: 

<http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/BR/documents/reports/Trust_in_Professions_201
6_Brazil_POR_v1.pdf>. Acesso em: 20 de março de 2017. 

http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/BR/documents/reports/Trust_in_Professions_2016_Brazil_POR_v1.pdf
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/BR/documents/reports/Trust_in_Professions_2016_Brazil_POR_v1.pdf
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Nesse diapasão, a Administração Pública federal encontra-se diante do 

desafio de redefinir sua estrutura orgânica, buscando encontrar novos modelos ou 

expandir outros já em utilização. Órgãos e entidades governamentais têm sido cada 

vez mais cobrados para oferecerem serviços públicos alinhados com as políticas 

públicas, preestabelecidas, visando à sociedade em geral, nos seus mais diversos 

campos de atuação. 

 

No entanto, há ministérios, como é o caso do MCTIC, que, por possuírem 

inúmeros órgãos sob a sua supervisão, com áreas distintas de atuação, encontram 

dificuldades para implementar as políticas públicas afetas às suas pastas.  

 

No caso do MCTIC, materializar a Estratégia Nacional de Ciência e 

Tecnologia perante suas diversas Instituições de Ciência e Tecnologia – ICT, 

também chamadas de Unidades de Pesquisa – UP, apresenta-se desafiador, tendo 

em vista a diversidade de atuação de cada uma delas, assim como as suas 

naturezas jurídicas distintas.  

 

Atualmente, do total de 29 entidades vinculadas a esse Ministério, seis são 

organizações sociais, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 1- Organizações Sociais vinculadas ao MCTIC. 

 

ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL 

DECRETO DE 

QUALIFICAÇÃO 

MISSÃO VISÃO             VALOR 

CONTRATADO 

SÍTIO NA INTERNET 

Centro de 

Gestão e 

Estudos 

Estratégicos - 

CGEE 

Decreto 4.078, 

09/01/2002 

Subsidiar 

processos de 

tomada de 

decisão em 

temas 

relacionados a 

ciência, 

tecnologia e 

inovação, por 

meio de estudos 

e avaliação 

estratégica 

baseados em 

ampla 

articulação com 

Não disponível 

no sítio da OS. 

R$ 

18.000.000,00 

www.cgee.org.br 
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especialistas e 

instituições do 

SNCTI. 

Centro Nacional 

de Pesquisa em 

Energia e 

Materiais -

CNPEM 

Decreto 2.405, 

26/11/1997 

Integrar 

competências 

singulares em 

Laboratórios 

Nacionais para o 

desenvolvimento 

científico e 

tecnológico e 

apoio à 

inovação em 

energia, 

materiais e 

biociências 

Ser reconhecido 

como um centro 

nacional de 

pesquisas 

dotado de 

competências 

para criar 

conhecimento 

no estado da 

arte e 

desenvolver 

soluções 

criativas nas 

áreas de 

energia, 

materiais e 

biociências. 

 R$ 4.618.335,00 www.cnpem.br 

Associação 

Brasileira de 

Pesquisa e 

Inovação 

Industrial - 

EMBRAPII 

Decreto 3.662, 

02/09/2013 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

da inovação na 

indústria 

brasileira 

através do 

fortalecimento 

de sua 

colaboração 

com institutos de 

pesquisas e 

universidades. 

Ser reconhecida 

como instituição 

inovadora na 

promoção de 

P&D para a 

indústria no 

Brasil com 

agilidade, 

eficiência e 

qualidade. 

R$ 

1.500.000.000,00 

www.embrapii.org.br 

Instituto de 

Matemática Pura 

e Aplicada -IMPA 

Decreto 3.605, 

26/07/2000 

Realizar 

pesquisas em 

ciências 

matemáticas e 

afins, formar 

pesquisadores, 

difundir o 

conhecimento 

matemático e a 

sua integração 

com outras 

áreas da 

ciência, da 

cultura, da 

educação e do 

setor produtivo. 

Não disponível 

no sítio da OS. 

R$ 

31.693.200,00  

www.impa.br 
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Instituto de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Mamirauá 

Decreto de 

04/06/1999 

Promover 

pesquisa 

científica sobre 

a 

biodiversidade, 

o manejo e a 

conservação 

dos recursos 

naturais da 

Amazônia de 

forma 

participativa e 

sustentável 

Ser um instituto 

de referência 

nacional e 

internacional em 

desenvolvimento 

sustentável para 

a conservação 

da 

biodiversidade e 

a melhoria da 

qualidade de 

vida da 

população 

amazônica, com 

suas estruturas 

físicas, 

financeiras e de 

pessoal 

consolidadas 

R$ 

10.526.000,00 

www.mamiraua.org.br 

Rede Nacional 

de Ensino e 

Pesquisa -RNP 

Decreto 4.077, 

09/01/2002 

Promover o uso 

inovador de 

redes 

avançadas 

Ser reconhecida 

por prover a 

integração 

global e a 

colaboração 

apoiada nas 

TICs para a 

melhoria da 

qualidade da 

educação e da 

pesquisa. 

R$ 

68.000.000,00 

www.rnp.br 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Buscando equalizar essa dificuldade, voltou-se a discutir, no âmbito do 

MCTIC, a expansão do modelo de organização social como alternativa para a 

redução de despesas provenientes do ciclo orçamentário federal. Em 2000, o 

Relatório Tundisi8, entre outras recomendações, sugeria que todas as Unidades de 

Pesquisa – UP ligadas ao então MCT se transformassem em OS. Recentemente, 

em 15 de maio de 2015, a Portaria n° 308, expedida pelo MCTI, instituiu uma 

Comissão de Avaliação e Acompanhamento visando aferir a adequação e a 

                                                           
8
 O então Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia Ronaldo Mota Sardenberg criou, através da Portaria nᵒ 

137, de 26 de abril de 2000, uma Comissão para propor uma política de longo prazo para as Unidades de 
Pesquisa (UP) vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT e à Comissão Nacional de Energia 
Nuclear - CNEN. Essa Comissão, presidida pelo Dr. José Galizia Tundisi, em maio de 2000, detectando a 
complexidade da tarefa que lhe era dada, recomendou que fossem avaliadas, por Comitês Externos às 
instituições, a missão de cada UP e a adequação do sistema como um todo em função das necessidades 
estratégicas de Ciência e Tecnologia para o País nos próximos 10 anos. (Relatório Tundisi, 2000, p. 4.).  
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pertinência de projetos e programas em ciência, tecnologia e inovação. Essa 

comissão visitou as UP, realizando entrevistas e levantando informações junto aos 

seus dirigentes. Durante algumas das visitas às UP, os membros da comissão 

voltaram a levantar a possibilidade de expansão do modelo de OS, em decorrência 

da transformação das atuais UP. 

 

 No entanto, percebe-se que tal discussão carece de um embasamento 

técnico incontroverso, além de também pressupor prévia imparcialidade ideológica 

dos atores envolvidos nessa decisão. 

 

Logo, o estudo realizado nesta pesquisa visa a contribuir com a análise sobre 

a atuação de organizações sociais, voltadas para a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico, de acordo com a sua performance, em relação às suas metas e aos 

seus indicadores de gestão. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. As Parcerias Público-Privadas (PPP)  

 

 Os motivos pelos quais o Estado realiza parcerias com entes não 

governamentais são vastos e controversos (BRINKENHOFF, BRINKENHOFF, 

2002). Elas podem ocorrer com empresas privadas e com organizações sem fins 

lucrativos. Nesse sentido, busca-se compreender o que o Estado pode entregar 

diretamente aos seus cidadãos e o que deve repassar a outros atores não 

governamentais, por meio de parcerias com esses entes. 

 

Atualmente, os órgãos governamentais não possuem condições de instituir e 

controlar suas políticas públicas exclusivamente, e, devido a essa incapacidade, tais 

ações passaram a ser realizadas em rede (BAIÃO, PECI e COSTA, 2015). Hollow 

State é o termo que se utiliza para caracterizar o aumento de contratação, pelos 

governos, de redes de organizações sem fins lucrativos, públicas e privadas, para 

desempenhar funções públicas (MILWARD e PROVAN, 2000).  

 

Para Skelcher (2005), as relações entre o Estado e os entes privados - as 

parcerias público-privadas (PPP) - têm por propósito atingir esses amplos objetivos 

sociais, conciliando recursos governamentais e recursos de entes privados. 

 

Machado (2016, apud SKELCHER, 2005) descreve que as PPP decorrem do 

desafio enfrentado pelos governos de “fazer ou comprar”. Consequentemente, os 

entes governamentais podem realizar suas entregas diretamente, por intermédio de 

seus agentes públicos e de suas entidades públicas, ou, indiretamente, por 

intermédio de parcerias com organizações sem fins lucrativos.  

 

A realização indireta, a decisão de comprar, baseia-se na escolha entre as 

cinco principais modalidades de parcerias público-privadas, descritas a seguir. 
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Tabela 2- Formas de parcerias público-privadas. 

 

Dimensões Financiamento 

Público  

Terceirização Franchising             Joint Ventures Parceria 

Estratégica 

Propósito do 

ponto de vista 

do governo 

Criar condições 

para atrair 

investimentos do 

setor privado, de 

forma que este as 

considere 

propícias para o 

desenvolvimento 

da atividade 

econômica. 

Obter redução de 

custos e ganho 

de eficiência nos 

serviços públicos. 

Reduzir mão de 

obra e as 

responsabilidades 

dos gestores 

públicos. 

Transferir a 

gestão de uma 

organização 

pública para 

uma entidade 

privada. 

Entregar projetos nos 

quais o governo e o 

setor privado, ou 

organizações sem 

fins lucrativos, 

possuem interesse 

comum.Proporcionam 

ao governo acesso 

ao capital privado 

para o balanço 

público, transferindo 

o risco para o setor 

privado. 

O governo 

ganha 

eficiência em 

processos no 

longo prazo por 

meio da 

integração da 

política pública 

com o setor 

privado, ou 

com 

organizações 

sem fins 

lucrativos. 

Mecanismo O governo 

prepara terreno 

para o 

desenvolvimento 

industrial, 

promove redução 

de tributos, 

subsídios, etc. 

Provisão de 

serviço público 

por meio de 

contrato com 

organizações 

sem fins 

lucrativos, ou 

outro órgão 

público, 

geralmente 

mediante licitação 

pública. 

Empresa, ou 

entidade sem 

fins lucrativos, 

obtém licença 

do governo para 

entrega de 

serviços de 

interesse 

público. 

Contrato entre o 

governo e parceiros 

privados que cobrem 

os custos 

operacionais. 

Relação aberta 

e de longo 

prazo entre 

agentes 

públicos e 

privados 

baseada na 

confiança e no 

interesse 

mútuo. Pode 

incluir 

elementos dos 

demais casos: 

Terceirização, 

Franchising ou 

Joint Venture. 

Financiamento Público Público Taxas de 

utilização, 

possivelmente 

com subsídio 

público adicional 

ligado à 

prestação de 

serviços não 

rentáveis, mas 

socialmente 

desejáveis. As 

taxas 

proporcionam a 

base para o 

acesso aos 

Privado; o governo 

reembolsa os custos 

a longo prazo. 

Público, mas 

pode conter 

financiamento 

privado. 
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fundos de 

capital pelo 

mercado. 

Escala de 

Tempo 

Médio prazo. 

 

 

Contratos abertos. 

Prazo entre curto 

e médio. 

 

Contratos com 

período fixo. 

Médio e longo 

prazos.  

 

O período de 

franquia é 

fixado. 

Longo prazo. 

 

 

Contratos com 

período fixo. 

Longo prazo. 

 

 

Contrato 

relacional 

aberto. 

 

Relacionamento 

entre parceiros 

O governo procura 

atrair parceiros de 

negócios. 

Comprador 

público, 

fornecedor 

privado ou de 

entidade sem fins 

lucrativos. 

Provisão privada 

sob regulação 

pública. 

O governo 

comissiona, 

especifica o projeto e 

se compromete a 

reembolsar custos. 

Parceiro privado 

financia e/ou constrói, 

e/ou gerencia, e/ou 

operacionaliza a 

instalação. 

O governo 

supervisiona o 

objeto da 

parceria. 

Fonte: Machado (2016, apud SKELCHER, 2005). 

 

Em outras palavras, as PPP podem cobrir o amplo espectro de possíveis 

desenhos contratuais apresentados na tabela. Complementarmente, as relações 

entre o Estado e os entes privados, instrumentalizadas pelas PPP, devem atingir 

objetivos preestabelecidos.  

 

Esses objetivos, segundo Pacheco (2006), são acordos de resultados, 

pactuados entre órgãos públicos formuladores e entidades voltadas à prestação de 

serviços, e devem ter por base a relação entre a autonomia e a responsabilização, 

por meio da qual a entidade prestadora de serviços se compromete a alcançar 

determinados resultados, como contrapartida a algum grau de flexibilidade em sua 

gestão. 

 

O tipo de parceria objeto desta pesquisa é uma parceria estabelecida entre 

uma OS e as três tipologias institucionais de organizações credenciadas: pública, 

híbrida e sem fins lucrativos. Para que a parceria funcione, as partes têm que ter 
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capacidades organizacionais que agreguem complementaridade e sinergia aos seus 

objetivos (SKELCHER, 2005). 

 

A seguir, retrata-se a interação entre os entes participantes dessa PPP: o 

poder público, representado pelo MCTIC e pelo MEC, a Organização Social 

EMBRAPII e as suas unidades credenciadas, designadas de Unidades EMBRAPII. 

Ressalta-se que o objeto de investigação desta pesquisa concentra-se na relação 

entre a OS e as suas unidades com as tipologias: pública, privada e híbrida. 

  

 

          MCTI e MEC                   OS EMBRAPII                                  

                                                                                                       Unidades Públicas 

                                 

                                                                                         Unidades Privadas 

                             

                                                                                        Unidades Híbridas                                                      

    

 

 Quadro 1- Esquema de interação entre o MCTIC/MEC (órgãos financiadores da PPP), a                                 

EMBRAPII e as suas Unidades EMBRAPII. 

 Fonte: Elaboração própria. 

                                                                                  

 

De acordo com Peci, Machado e Santos (2016), pode-se entender o conceito 

de capacidade organizacional como o potencial que as organizações envolvidas em 

PPP, neste caso as Unidades EMBRAPII, têm para produzir as entregas e os 

resultados objeto de contrato na parceria com a OS EMBRAPII, mantendo-se a 

sinergia e a complementaridade entre os parceiros, conforme defende Skelcher 

(2005). Esse conceito é multidimensional e abrange uma gama de atributos 

organizacionais considerados importantes para que a organização atinja suas 

metas.  
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Em verdade, capacidade organizacional diz respeito a como as organizações 

operam, às suas estruturas e aos seus processos de operação, e ao nível de 

envolvimento dos membros da organização (SOWA, SELDEN & SANDFORD, 2004). 

Usando diferentes ópticas conceituais, as dimensões-chave desse conceito 

abrangem três formas de capital: humano, estrutural e financeiro (SHARPE, 2006). 

Nesta pesquisa são abordadas as dimensões expertise, flexibilidade e origem de 

recursos das unidades credenciadas públicas, privadas e híbridas.  

 

Inicialmente, é abordada a Organização Social EMBRAPII, e seguida então 

por suas parceiras - as Unidades EMBRAPII. 

 

 

2.2. A EMBRAPII como Organização Social 

 

2.2.1 O que são as Organizações Sociais 

 

Organizações Sociais são pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos, criadas pela Lei 9.637/98, que podem celebrar contratos de gestão com o 

poder público, com vistas a fomentar a execução de serviços não exclusivos do 

Estado nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, 

proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde, por meio da 

transferência de recursos financeiros, humanos e materiais a essas entidades. 

 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE (1995) 

introduziu no Brasil a Administração Pública gerencial, com o fito de propiciar maior 

autonomia aos órgãos e entidades da administração pública e propagar a qualidade 

e a eficiência na prestação de serviços públicos, a transparência e o controle social. 

 

Nesse sentido, a Emenda Constitucional n° 19 de 1998, ao incluir o parágrafo 

8° no artigo 37 da Constituição Federal, estabeleceu a possibilidade de os gestores 

de órgãos da Administração Pública celebrarem contratos de gestão com o poder 

público para ampliar sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Tais 
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contratos de gestão devem fixar metas de desempenho para os órgãos e entidades 

envolvidos. De acordo com Abrucio (2007):  

 

“[...] a reforma Bresser elaborou um novo modelo de gestão, 
que propunha uma engenharia institucional capaz de estabelecer um 
espaço público não estatal. As organizações sociais (OS) e as 
organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip) são 
herdeiras desse movimento [...]. O espírito dessa ideia pode ser 
visto, hoje, nas chamadas parcerias público-privadas (PPP). Não 
obstante a inovação conceitual, tais formas deram mais certo nos 
estados do que na União, sofrendo no plano federal uma enorme 
resistência ao longo da gestão do ministro Bresser-Pereira”.  

 

Assim, no ano de 1998, a Lei 9.637 introduziu a figura da Organização Social 

– OS, que é a qualificação dada à pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe a delegação do 

Poder Público, mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço público de 

natureza social. 

 

Esse modelo de contrato de gestão adotou como premissa a submissão de 

resultados a contratos, cabendo ao poder público a regulação e a transferência de 

recursos e, às OS, o cumprimento de objetivos e metas previamente pactuados. 

 

A despeito do surgimento do modelo de organização social na esfera federal, 

tal modelo difundiu-se nos entes subnacionais (estados e municípios) da Federação. 

Martins (2009) lista em seu estudo, até aquela data, 112 organizações sociais 

qualificadas por governos estaduais e 52 qualificadas por governos municipais. 

 

 

2.2.2. Embrião da EMBRAPII  

 

 O então Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação- MCTI editou em 04 de 

agosto de 2011 a Portaria 593, que instituía um Grupo de Trabalho com vistas à 

constituição da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII. 

 

De acordo com Gilaberte (2016), a fase piloto da EMBRAPII pretendia 

contribuir para a eliminação da grande lacuna na articulação entre os setores público 
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e privado, tendo como perspectiva a promoção da inovação nas empresas 

industriais brasileiras. A Confederação Nacional das Indústrias – CNI liderou a fase 

de criação da EMBRAPII e credenciou três Instituições de Ciência e Tecnologia – 

ICT para operacionalizarem essa fase piloto de inovação na indústria. 

 

Nesse sentido, foram escolhidos o Instituto Nacional de Tecnologia - INT, o 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia - SENAI-CIMATEC. Essas 

instituições deveriam cooperar com a CNI (representando a embrionária EMBRAPII), 

que seria o centro articulador, buscando a promoção da inovação em determinados 

setores da indústria no país.  

 

Inicialmente, a estrutura da EMBRAPII na fase piloto estava baseada no 

modelo adotado pelo Instituto Fraunhöfer, da Alemanha. Organizado de forma 

descentralizada, ele era composto, à época da fase piloto da EMBRAPII, por 

sessenta unidades de pesquisa em diversos países. Segundo palavras do ex-

ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloizio Mercadante,9 “um dos benefícios 

que a parceria com o Fraunhöfer pode trazer é a questão de patentes no Brasil. 

Aqui, dois terços delas vêm do setor público, ao contrário do que acontece no resto 

do mundo. Assim, a medida vai ajudar na convergência da inovação e na 

transferência do conhecimento entre as empresas privadas”.  

 

Percebe-se que um dos intuitos da embrionária OS EMBRAPII era 

incrementar o número de patentes desenvolvidas pela indústria nacional, fazendo 

com que a maior parte dos pedidos de patentes passasse a ser solicitada pelo setor 

produtivo privado. 

 

Ao término do Projeto Piloto, foram executados 66 projetos, num valor total de 

184 milhões de reais. Desse total, 61,3 milhões de reais vieram da Confederação 

Nacional da Indústria - CNI (GILABERTE, 2016).  

 

 

                                                           
9
 Disponível em: <http://www.brasilalemanhanews.com.br/inovacao/brasil-firma-acordo-com-instituto-

fraunhofer/>. Acesso em: 13 de março de 2017. 
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2.2.3. Criação da Organização Social EMBRAPII 

 

A EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – 

pessoa jurídica de direito privado) é qualificada pelo Poder Público Federal como 

uma Organização Social desde setembro de 2013. A assinatura do Contrato de 

Gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – 

MCTIC ocorreu em 02 de dezembro de 2013, tendo o Ministério da Educação – MEC 

como instituição interveniente. Os dois órgãos federais repartem igualmente a 

responsabilidade pelo seu financiamento. 

 

Os recursos destinados à Organização Social EMBRAPII advêm 

integralmente do MCTIC e do MEC. Esses órgãos públicos financiam, em partes 

iguais, o montante de 1,5 bilhão de reais destinado àquela OS, ao longo do período 

de seu contrato de gestão, que tem a duração de seis anos. 

 

 A expertise da OS EMBRAPII pode ser comprovada pela experiência de seu 

atual diretor-presidente, o professor e pesquisador Jorge Guimarães.10 Antes de 

ingressar na EMBRAPII, Jorge Guimarães foi presidente da CAPES por onze anos, 

entre 2004 e 2015. Nessa instituição, obteve grande êxito no desenvolvimento do 

sistema de Pós-Graduação e no aumento da produção de conhecimento científico 

brasileiro. 

 

No entanto, quanto à missão da OS EMBRAPII, que é “contribuir para o 

desenvolvimento da inovação na indústria brasileira através do fortalecimento de sua 

colaboração com institutos de pesquisas e universidades”, constata-se uma 

superposição de papéis e de funções com outras entidades de fomento, como a 

FINEP,11 o BNDES12 e a ABDI,13 cujas missões, respectivamente, são: “promover o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à 

ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e 

                                                           
10

  Informação disponível em: <http://embrapii.org.br/embrapii-elege-seu-novo-diretor-presidente/>. Acesso 
em: 13 de maio de 2017. 
11

 Disponível em: <http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/sobre-a-finep>. Acesso em: 05 de maio de 2017. 
12

 Disponível em: < http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home>. Acesso em: 05 de maio de 2017. 
13

 Disponível em: <http://www.abdi.com.br/paginas/missao_visao.aspx>. Acesso em: 05 de maio de 2017. 
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outras instituições públicas ou privadas”; “promover o desenvolvimento sustentável e 

competitivo da economia brasileira, com geração de emprego e redução das 

desigualdades sociais e regionais”; e “desenvolver ações estratégicas para a Política 

Industrial, promovendo o investimento produtivo, o emprego, a inovação e a 

competitividade da indústria brasileira”. Por conseguinte, percebe-se que há clara 

interseção de atribuições dessas três agências de fomento com o papel institucional 

da OS EMBRAPII, relegando-a à condição de mais uma agência de fomento. 

 

A contratação da EMBRAPII parte do reconhecimento das oportunidades de 

exploração das sinergias entre instituições de pesquisa tecnológica e empresas 

industriais, em prol do fortalecimento da capacidade de inovação brasileira. Ela tem 

por missão apoiar instituições de pesquisa tecnológica, em áreas selecionadas de 

competência, para que executem projetos de desenvolvimento de pesquisa 

tecnológica para inovação, em cooperação com empresas do setor industrial. 

 

A EMBRAPII atua por meio da cooperação com instituições de pesquisa 

científica e tecnológica, públicas, privadas ou híbridas, tendo como foco as 

demandas empresariais e como alvo o compartilhamento de risco na fase pré-

competitiva da inovação. Ao compartilhar riscos de projetos com as empresas, tem o 

objetivo de estimular o setor industrial a inovar mais e com maior intensidade 

tecnológica para, assim, potencializar a força competitiva das empresas tanto no 

mercado interno como no mercado internacional.  

 

Atualmente, a EMBRAPII conta com 23 Unidades EMBRAPII e cinco Polos 

EMBRAPII IF.14 As unidades EMBRAPII são responsáveis por executar a inovação 

junto às indústrias, de acordo com as suas áreas de atuação, enquanto os polos 

EMBRAPII IF têm por incumbências o atendimento de demandas do setor produtivo 

e a formação de mão de obra qualificada em pesquisa, desenvolvimento e inovação 

para as indústrias. 

 

 

                                                           
14

 Relação de Unidades EMBRAPII – UE e de Polos EMBRAPII – PEIF. Disponível em: 
<http://www.embrapii.org.br>. Acesso em: 13 de março de 2017. 

http://www.embrapii.org.br/
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Quadro 2 - Localização das UE e dos IF. 

Fonte: OS EMBRAPII. 

 

 

2.3. Unidades EMBRAPII como parceiras da Organização Social 

 

 A OS EMBRAPII realiza chamadas públicas visando ao credenciamento das 

Unidades EMBRAPII – UE em diversos segmentos de atuação.  

 

 Até o final do ano de 2016 já haviam ocorrido três chamadas públicas. Elas 

possuem etapas previamente elaboradas, com cronograma detalhado, e ampla 

divulgação nos meios apropriados, conforme se vê a seguir: 
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Quadro 3 - Etapas da Chamada Pública feita pela EMBRAPII 

Fonte: OS EMBRAPII em apresentação realizada na Unidade EMBRAPII INT em 19/04/2016. 

 

O processo de chamada pública se encerra com a assinatura de um contrato 

de cooperação tecnológica entre a OS EMBRAPII e a nova Unidade EMBRAPII 

credenciada, no qual esta se compromete a cumprir o Plano de Trabalho elaborado 

e aprovado para um determinado segmento de atuação por um prazo de seis anos e 

com valor previamente estipulado. Nesse Plano de Trabalho deve constar, entre 

outros dados, a comprovação de realização de projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação – P,D&I no montante mínimo de cinco milhões de reais, 

nos últimos cinco anos, pela unidade de pesquisa postulante a integrar aquela OS. 

 

Após o credenciamento da unidade de pesquisa junto à OS EMBRAPII, essa 

nova Unidade EMBRAPII inicia a sua operação, buscando alcançar os objetivos 

pactuados no contrato, entre eles, o número de prospecções (negociações) a fazer, 

o número de propostas técnicas a realizar e o número de projetos a contratar, 

anualmente. 

 

Para concretizar tais objetivos, a UE deve estar estruturada com 

competências técnicas e negociais. A parte técnica, experimentada em projetos 



 

31 
 

técnicos na área de atuação, deverá trabalhar em conjunto com a área negocial que 

ficará responsável pela prospecção de empresas e início de negociações de 

possíveis projetos EMBRAPII. É imprescindível que a Unidade EMBRAPII conte com 

profissionais com expertise em gerenciamento de projetos.    

 

A seguir, apresentam-se as etapas de contratação de um projeto EMBRAPII, 

utilizadas na Unidade EMBRAPII INT, para exemplificar um processo de 

contratação, conforme o Manual de Operação das Unidades EMBRAPII – Versão 

5.0. 

 

w w w . i n t . g o v . b r

Passo a Passo Contratação Projetos - EMBRAPII

Prospecção

Confidencialidade

Definição do 

Projeto

Planejamento 

do projeto + 

Análise de 

Anterioridade

Análise

Comitê INT

Formulário de 

Enquadramento 

do Projeto 

Formalização

Liberação 

Financeira

Execução

 

Quadro 4 - Etapas da contratação de um Projeto EMBRAPII 

Fonte: Unidade EMBRAPII INT. 

 

 Na fase de prospecção são realizadas ações que identificam a empresa 

interessada na solução tecnológica ofertada pelo programa EMBRAPII. Essas 

ações, que apresentam a possível solução e explicam os detalhes da estruturação 

financeira do programa, tais como a forma de financiamento e que tipo de gastos 

(custos ou despesas), poderão fazer parte do orçamento do possível projeto. Quanto 

à forma de financiamento, a OS EMBRAPII determina às UE que o valor financeiro 

do projeto tenha a seguinte composição: até um terço do valor total deve ser 
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aportado pela OS EMBRAPII; no mínimo um terço do valor total deve ser aportado 

pela empresa; e o valor restante deve ser aportado pela Unidade EMBRAPII como 

contrapartida econômica (utilização de seus equipamentos de pesquisa e custo da 

mão de obra de seus pesquisadores).  

 

w w w . i n t . g o v . b r

Aporte financeiro não reembolsável 

da EMBRAPII e disponibilidade 

imediata

Aporte financeiro da Empresa: 

cronograma de desembolso

Investimento Econômico (INT): RH 

e infraestrutura científica e 

tecnológica do INT

Engenharia Financeira do Programa

 

Quadro 5 - Formas de financiamento de um Projeto EMBRAPII. 

Fonte: Unidade EMBRAPII INT. 

 

 

Com o avanço das negociações, após a fase de prospecção, é assinado um 

Acordo de Confidencialidade entre a UE e a empresa. Nesse instrumento contratual, 

ambas as partes se comprometem a manter sigilo sobre as informações trocadas 

durante todas as etapas negociais vindouras.  

 

Após a assinatura do Acordo de Confidencialidade, é definido o objetivo do 

projeto a ser desenvolvido, conjuntamente entre a empresa e a UE, e que deverá ter 

caráter inovador. Essa definição deve ser ratificada pelo Comitê Gestor da Unidade 

EMBRAPII INT, que tem por propósito deliberar acerca de alguns pressupostos do 

escopo do projeto em análise. Esse Comitê, com membros das áreas técnica e 

negocial, instituído formalmente por ato normativo interno àquela UE para a 
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aprovação de projetos EMBRAPII, deverá aprovar ou reprovar a continuidade do 

projeto em apreciação, levando em conta critérios técnicos de viabilidade e de 

aderência do projeto em questão, às normas apregoadas pela OS EMBRAPII. 

 

A aprovação pelo Comitê Gestor da Unidade EMBRAPII INT é pré-requisito 

para a elaboração minuciosa do projeto, fase em que se realizará o detalhamento de 

todas as etapas físicas do projeto junto às áreas técnicas da empresa e da UE INT. 

Nessa etapa, serão definidos os custos técnicos de todas as atividades do projeto, 

agrupadas por macroentregas. Em paralelo a essas atividades, é realizada a busca 

de patente sobre o tema do projeto. Ou seja, busca-se verificar se o que se está 

propondo desenvolver como inovação já possui algum tipo de pedido de patente 

aqui no Brasil ou no exterior. Caso exista, interrompe-se o projeto em função da 

inexistência de seu caráter inovador. 

 

Posteriormente à aprovação pelo Comitê Gestor da Unidade EMBRAPII INT e 

à busca de patente, realiza-se a formalização do projeto EMBRAPII entre a UE e a 

empresa, mediante a assinatura do contrato elaborado entre as partes. Nesse 

contrato, constam as obrigações dos contratantes, o plano de trabalho detalhado 

das atividades físicas, por macroentrega, e o cronograma de desembolso 

econômico-financeiro da UE e da empresa.  

 

Após o aporte financeiro da primeira parcela pela empresa, tem início a 

execução do projeto EMBRAPII contratado, encerrando toda a fase de negociação e 

dando início ao ciclo de execução do projeto EMBRAPII, que não será objeto desta 

pesquisa. 

 

2.4. Tipologias de parceria que surgem da OS EMBRAPII com as suas 

unidades executoras. 

 

Tendo em vista o exposto sobre a OS EMBRAPII e de acordo com o modelo 

proposto por Skelcher (2005) sobre as formas de parcerias público-privadas, 

assegura-se que a relação da EMBRAPII com as suas unidades executoras pode 

ser classificada como uma parceria estratégica entre agentes públicos e agentes 
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privados, baseada na confiança e no interesse mútuo. Seu financiamento é 

partilhado pelo poder público (governo federal), por agentes privados (empresas 

privadas) e pelas ICT, que disponibilizam o capital intelectual de seus colaboradores 

em conjunto com os seus ativos imobilizados (equipamentos laboratoriais de 

pesquisa). A escala de tempo dessa modalidade relacional é de longo prazo, pois o 

seu contrato de gestão com o MCTIC e o MEC tem vigência de seis anos.   

 

Entretanto, nessa relação de parceria entre a OS e as suas unidades 

parceiras, há três tipos de parceria, que se distinguem, essencialmente, pela sua 

natureza jurídica, uma vez que as unidades executoras podem ser organizações 

públicas (administração direta), privadas (sem fins lucrativos) ou híbridas (as 

autarquias relacionadas às universidades públicas).  

 

Destarte, as Unidades EMBRAPII desta pesquisa foram analisadas quanto às 

suas capacidades organizacionais, levando-se em conta as suas tipologias 

institucionais (públicas ou privadas ou híbridas). E para cada uma dessas tipologias, 

foram levantados alguns atributos organizacionais que podem influenciar no 

desempenho dessas unidades, no tocante à realização de suas metas de 

desempenho dos indicadores de gestão analisados. Esses atributos foram: 

expertise, flexibilidade de gestão e origem de recursos. 

 

Quanto à expertise das unidades credenciadas, cabe ressaltar que esse 

atributo tem que ser ampliado e materializado na atividade negocial. Ou seja, é 

importante que haja experiência de seu corpo técnico na identificação de 

oportunidades de projetos a serem contratados e que também haja a condução de 

negociações, por profissionais da unidade credenciada experimentados em técnicas 

de negociação, que culminem no fechamento de contratos. Isso porque, em muitos 

casos, percebe-se que a condução de negociações de possíveis projetos técnicos 

fica a cargo de profissionais de elevado conhecimento técnico, mas sem experiência 

alguma em técnicas de negociação comercial. Dessa forma, o desejável é que o 

atributo expertise seja equilibrado, uniformemente, entre habilidades técnicas e 

habilidades negociais, pelas unidades executoras. Segundo Telles (2011): 
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“Ciência e tecnologia (e tecnologia e mercado) são corpos 
distintos de conhecimento que se influenciam mutuamente. Parte das 
questões das ciências vem dos avanços da técnica, e a técnica é 
beneficiada pelos avanços da ciência. Além disso, tecnologia e 
mercado coevoluem. Quando estes corpos de conhecimento estão 
associados em um mesmo projeto, isto pode potencializar e acelerar 
os avanços técnicos e científicos em ramos específicos.” 

 
 

Com relação à flexibilidade de gestão das unidades executoras do Programa 

EMBRAPII, esse atributo leva em consideração a agilidade dessas unidades na 

condução de projetos de P,D&I. Espera-se dessas unidades rapidez e flexibilidade 

suficientes para encontrar possíveis parceiros industriais, contatá-los, apresentar as 

vantagens do Programa EMBRAPII, identificar a demanda de P,D&I da indústria e 

oferecer o projeto inovador específico àquela empresa industrial. Nesse sentido, 

busca-se minimizar a lacuna existente entre o meio empresarial e as ICT, uma vez 

que, ao longo do processo industrial brasileiro, o principal entrave estabelecido foi a 

falta de tecnologia no processo produtivo (RAPINI; RIGHI, 2006). Ressalte-se que 

nesta pesquisa o enfoque se dá somente no chamado Ciclo de Negociação de 

projetos EMBRAPII, abordando-se da fase de prospecção até a assinatura do 

contrato de P,D&I, sem avançar na fase executória dos projetos contratados. 

Portanto, há diferentes formas de flexibilidade de gestão das unidades executoras, 

em função de suas tipologias institucionais. As públicas, por sua própria natureza, 

não possuem estrutura gerencial flexível (integram o modelo burocrático de gestão 

pública) para as etapas do Ciclo de Negociação EMBRAPII, tampouco as etapas de 

execução dos projetos contratados. Para tal, valem-se das chamadas fundações de 

apoio, que lhes dão suporte apoiam em toda a execução dos projetos, em especial 

na aquisição de insumos e na contratação da mão de obra utilizada no projeto. 

 

No tocante à origem de recursos das unidades executoras de projetos 

EMBRAPII, esse atributo evidencia a forma pela qual tais unidades obtêm, 

preponderantemente, os seus recursos financeiros. No caso das unidades de 

natureza jurídica pública, os recursos provêm do orçamento do Tesouro Nacional, 

caso sejam federais. Logicamente, esses entes encontram-se adstritos aos 

lançamentos contábeis afetos às rubricas da contabilidade pública, normatizados 

pela Lei n° 4.320 de 17/03/64, pela Lei Complementar n° 101 de 04/05/00 e demais 

atos normativos exarados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Consequentemente, 
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encontram-se totalmente engessados no que se refere às despesas fora do plano de 

contas da contabilidade pública. Com relação às unidades executoras híbridas, que 

são autarquias institucionais (integram a administração indireta), elas possuem 

dotação financeira específica e autonomia administrativa. Logo, podem contar em 

seus orçamentos com recursos específicos para a realização de projetos de P,D&I, 

como uma atividade rotineira dentre as suas atribuições voltadas à pesquisa. Da 

mesma forma, as unidades executoras de projetos EMBRAPII privadas (sem fins 

lucrativos) dispõem de plena capacidade financeira para aportar em seus projetos de 

P,D,&I do referido programa. 

 

Portanto, levando em conta os atributos descritos anteriormente, a respeito 

das três naturezas jurídicas das Unidades EMBRAPII abordadas nesta pesquisa, 

apresenta-se a seguir o enquadramento de cada uma delas.  

 

As Unidades EMBRAPII públicas (ITA e INT) são Instituições de Ciência e 

Tecnologia classificadas como órgãos públicos federais, conforme a definição 

utilizada, majoritariamente, pelos doutrinadores em direito administrativo, em 

especial, por Di Pietro (2009). Elas possuem alta expertise em projetos de P,D&I, 

baixa flexibilidade com relação aos seus processos de gestão (são regidas pela 

burocracia) e a totalidade de origem de seus recursos financeiros advém do poder 

público.  

 

As Unidades EMBRAPII privadas (CERTI, CNPEM, CPqD, LACTEC, IPT, 

SENAI CIMATEC e SENAI POLÍMEROS) são Instituições de Ciência e Tecnologia 

que são entidades privadas sem fins lucrativos. Possuem média expertise em 

projetos de P,D,&I, alta flexibilidade com relação aos seus processos de gestão, e 

grande parte de seus recursos financeiros é proveniente de seus mantenedores.  

 

As Unidades EMBRAPII híbridas (CEEI, COPPE, LAMEF e POLO) são 

Instituições de Ciência e Tecnologia que são setores de universidades públicas e de 

natureza jurídica de autarquias institucionais, o que as insere na Administração 

Pública Indireta. Possuem alta expertise em projetos de P,D,&I, média flexibilidade 
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com relação aos seus processos de gestão e seus recursos financeiros são oriundos 

de repasses públicos e de recursos privados.  

 

Em função do exposto, será analisada nesta pesquisa a maneira como os três 

tipos de unidades credenciadas e os seus atributos organizacionais podem 

influenciar as metas e indicadores de gestão da Organização Social EMBRAPII, 

pactuados entre si.  
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreve o delineamento metodológico usado para conduzir a 

pesquisa visando à resposta ao problema apresentado no seu âmbito, pois, 

conforme Parras Filho e Santos (2002), “Metodologia é a parte que informa os meios 

empregados na coleta de dados para posterior apresentação na pesquisa”. 

 

Optou-se por uma pesquisa de cunho exploratório que buscou relacionar 

metas e alguns indicadores de desempenho da organização social EMBRAPII, à 

natureza jurídica das suas unidades executoras.  

 

Quanto à abordagem do problema, é um estudo do tipo quantitativo, que se 

caracteriza pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta, quanto no 

tratamento de dados (RAUPP; BEUREN, 1999). 

 

 

3.1. Universo da Amostra 

 

A pesquisa foi realizada na Organização Social EMBRAPII, assim como nas 

suas Unidades EMBRAPII, que ao final de 2016, consistiam em 23 Unidades 

EMBRAPII credenciadas e em operação. Para compor a amostra utilizada nesta 

pesquisa, foram selecionadas treze Unidades EMBRAPII - UE que foram 

credenciadas e que estão em funcionamento desde 2014.  

 

Essas treze UE garantem a validade dos dados ao longo de todo o período de 

operação da OS EMBRAPII, contemplando os anos de 2014, 2015 e 2016, e cuja 

relação se encontra a seguir: 

 

 

1. Instituto Nacional de Tecnologia – INT.  

2. Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. 

3. Senai / CIMATEC. 

4. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações – CPqD. 
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5. Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 

Engenharia – COPPE. 

6. Institutos Lactec – LACTEC.  

7. Laboratório de Metalurgia Física da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – LAMEF.  

8. Centro de Engenharia Elétrica e Informática da Universidade Federal de 

Campina Grande – CEEI. 

9. Senai / POLÍMEROS. 

10. Laboratórios de Pesquisa em Refrigeração e Termofísica – POLO.  

11. Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras – CERTI. 

12. Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM.  

13. Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA.  

 

 

A seguir, apresentam-se algumas informações de cada uma dessas treze 

Unidades EMBRAPII. 

 

 

Tabela 3 - Unidades EMBRAPII que operam desde o início da OS EMBRAPII 

 

N° 

CONTRATO 

NOME DA 

INSTITUIÇÃO 

SEGMENTO 

DE ATUAÇÃO 

COMPETÊNCIA 

TECNOLÓGICA 

LOCAL NATUREZA 

JURÍDICA 

VALOR 

CONTRATADO 

VALOR 

REALIZADO 

PROJETOS 

CONTRATADOS 

001/2014 Instituto Nacional 

de Tenologia – 

INT 

Tecnologia 

Química 

Industrial 

Materiais e 

Química 

RJ Pública R$ 

25.634.666,67 

R$ 

3.483.251,10 

3 

002/2014 Instituto de 

Pesquisas 

Tecnológicas do 

Estado de São 

Paulo – IPT 

Materiais de 

Alto 

Desempenho 

Materiais e 

Química 

SP Privada R$ 

42.779.000,00 

R$ 

18.513.470,84 

10 

003/2014 Serviço Nacional 

de Aprendizagem 

Industrial – 

Departamento 

Regional da Bahia 

/ SENAI CIMATEC 

Manufatura 

Integrada 

Mecânica e 

Manufatura 

BA Privada R$ 

59.204.000,00 

R$ 

86.878.975,95 

36 

004/2014 Centro de 

Pesquisa e 

Desenvolvimento 

em 

Comunicações 

Ópticas 

Tecnologia de 

Informação e 

Comunicação 

SP Privada R$ 

55.000.000,00 

R$ 

20.851.057,04 

12 
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Telecomunicações 

– CPqD 

005/2014 Instituto Alberto 

Luiz Coimbra de 

Pós-Graduação e 

Pesquisa – 

COPPE/UFRJ 

Engenharia 

Submarina 

Tecnologias 

Aplicadas 

RJ Híbrida R$ 

90.000.000,00 

R$ 

18.673.310,55 

8 

006/2014 Instituto de 

Tecnologia para o 

Desenvolvimento 

– LACTEC 

Eletrônica 

Embarcada 

Tecnologia de 

Informação e 

Comunicação 

PR Privada R$ 

13.400.000,00 

R$ 

6.644.525,68 

7 

007/2014 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul – 

LAMEF 

Tecnologia e 

Integridade de 

Dutos 

Tecnologias 

Aplicadas 

RS Híbrida R$ 

40.000.000,00 

R$ 

17.955.802,30 

3 

008/2014 Centro de 

Engenharia 

Elétrica e 

Informática da 

Universidade 

Federal de 

Campina Grande 

– CEII 

Software e 

Automação 

Tecnologia de 

Informação e 

Comunicação 

PB Híbrida R$ 

19.481.990,00 

R$ 

26.857.161,08 

37 

009/2014 Instituto SENAI de 

Inovação em 

Engenharia de 

Polímeros – 

SENAI 

POLÍMEROS 

 

Polímeros Materiais e 

Química 

RS Privada R$ 

16.000.000,00 

R$ 

4.524.318,37 

12 

010/2014 Laboratórios de 

Pesquisa em 

Refrigeração e 

Termofísica – 

POLO UFSC 

Tecnologia em 

Refrigeração 

Mecânica e 

Manufatura 

SC Híbrida R$ 

30.221.600,00 

R$ 

15.376.870,53 

8 

011/2014 Fundação Centros 

de Referência em 

Tecnologias 

Inovadoras – 

CERTI 

Sistemas 

Inteligentes 

Tecnologia de 

Informação e 

Comunicação 

SC Privada R$ 

36.630.000,00 

R$ 

36.864.303,55 

13 

012/2014 Centro Nacional 

de Pesquisa em 

Energia e 

Materiais – 

CNPEM 

Processamento 

de Biomassa 

Biotecnologia SP Privada R$ 

18.196.751,00 

R$ 

3.888.276,58 

3 

013/2014 Instituto 

Tecnológico da 

Aeronáutica – ITA 

Manufatura 

Aeronáutica 

Mecânica e 

Manufatura 

SP Pública R$ 

25.000.000,00 

R$ 

5.348.207,92 

1 

Fonte: Relatório de Gestão 2016 - OS EMBRAPII.  
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3.2. Coleta dos Dados 

  

Com o intuito de buscar a resposta ao problema proposto, ao longo das fases 

da pesquisa foram levantados dados por meio de pesquisa documental, pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo. Encontra-se, a seguir, a relação de leis, atos 

normativos e documentos utilizados nesta pesquisa. 

 

Tabela 4 - Leis, atos normativos e documentos utilizados na pesquisa. 

 

Leis, Atos Normativos e Documentos Emitente Disponível em 

Constituição Federal  Poder 

Constituinte 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao 

Lei n° 8.958 – 20/12/94 Congresso 

Nacional 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao 

Lei n° 9.637 – 15/05/98 Congresso 

Nacional 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao 

Lei n° 11.079 – 30/12/04 Congresso 

Nacional 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao 

Relatório da Tundisi MCTIC http://152.84.253.32/protected/Pages/o_cbpf/pdfs/tundisi.pdf 

Decreto de Qualificação – 02/07/13 União Federal http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

Contrato de Gestão – 02/12/13 MCTIC/MEC http://www.mct.gov.br/upd_blob/0235/235970.pdf 

1° Termo Aditivo – 18/12/13 MCTIC/MEC http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

2° Termo Aditivo – 18/08/14 MCTIC/MEC http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

3° Termo Aditivo – 22/10/14 MCTIC/MEC http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

4° Termo Aditivo – 30/12/14 MCTIC/MEC http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

5° Termo Aditivo – 26/10/15 MCTIC/MEC http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

6° Termo Aditivo – 10/12/15 MCTIC/MEC http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

7° Termo Aditivo – 11/05/16 MCTIC/MEC http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

8° Termo Aditivo – 01/12/16 MCTIC/MEC http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

Portaria n° 262 – 14/03/14 MCTIC http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii 

Portaria n° 1.400 – 23/12/14 MCTIC http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii 

Portaria n° 881 – 02/10/15 MCTIC http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii 

Portaria n° 943 – 13/11/15 MCTIC http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii 

Portaria n° 227 – 16/03/16 MCTIC http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii 

Recomendações da Comissão de MCTIC http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii 

http://152.84.253.32/protected/Pages/o_cbpf/pdfs/tundisi.pdf
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0235/235970.pdf
http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii
http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii
http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii
http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii
http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii
http://www.mcti.gov.br/contrato-gestao-embrapii
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Avaliação e providências 

Relatório de Execução do Contrato de 

Gestão – Ano Referência 2014 

EMBRAPII http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

Relatório de Execução do Contrato de 

Gestão – Ano Referência 2015 

EMBRAPII http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

Relatório de Execução do Contrato de 

Gestão – Ano Referência 2016 

EMBRAPII http://embrapii.org.br/categoria/institucional/acesso-a-

informacao/ 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

De forma a respaldar a pesquisa, foi construída uma base de dados com as 

informações obtidas das leis e dos atos normativos e de material acessível nos sítios 

da OS EMBRAPII, das Unidades EMBRAPII e do MCTIC. 

 

 

A base de dados contemplou as seguintes informações, em unidades: 

 

  Unidade 
EMBRAPII 

Número de Prospecções Número de Propostas Número de Contratações  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

CEEI 8 29 105 11 49 50 0 13 24 

CERTI  16 39 128 2 15 19 1 8 4 

CNPEM 11 54 64 0 11 9 1 0 2 

COPPE 15 18 95 0 7 8 0 5 3 

CPqD 11 16 196 5 12 41 1 5 6 

LACTEC 29 44 45 1 14 6 1 2 4 

INT 12 23 50 1 11 10 1 0 2 

IPT-MAT 35 26 159 4 22 13 0 4 6 

ITA 35 31 20 4 8 12 0 1 0 

LAMEF 0 11 35 1 10 8 0 1 2 

POLO 4 10 20 0 7 4 0 7 1 

S. CIMATEC 18 25 134 22 23 51 3 16 16 

S. POLÍMEROS 20 31 65 4 22 27 0 2 10 

          

 
  

 
  

 
  

    

 
  Públicas   Privadas   Híbridas 

    

             Quadro 6 – Dados das Unidades EMBRAPII utilizados na pesquisa.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Foram escolhidos três indicadores de gestão, constantes do Anexo I do 8° 

Termo Aditivo ao Contrato de Gestão entre a OS EMBRAPII, o MCTIC e o MEC, 

integrantes do macroprocesso Viabilização de projetos de desenvolvimento 

tecnológico: prospecção de empresas; propostas técnicas; contratações de projetos. 

 

 A seguir, encontra-se a tabela com os indicadores e metas de desempenho 

por macroprocesso da OS EMBRAPII, aprovada pela Comissão de Avaliação do 

Contrato de Gestão do MCTIC para o exercício de 2016: 
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Tabela 5- Indicadores e Metas de Desempenho da OS EMBRAPII - 2016 

 

 

Fonte: OS EMBRAPII. 
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3.3. Modelos Estatísticos Utilizados 

 

Visando investigar como as metas e os indicadores de gestão da OS 

EMBRAPII são afetados pelas diferentes naturezas jurídicas de suas unidades 

credenciadas, utilizou-se a análise de regressão linear múltipla. 

 

A análise de regressão linear é uma técnica estatística que consiste em 

descrever, através de um modelo matemático, a relação existente entre uma 

variável, denominada dependente, e uma ou mais variáveis, denominadas 

independentes, preditoras ou explicativas. O objetivo dessa técnica é explicar como 

a variável dependente é afetada pelas variáveis independentes (OVALLE;TOLEDO, 

1992). 

 

Nas regressões lineares múltiplas (com mais de uma variável explicativa) 

modeladas, definiu-se como variável dependente a quantidade realizada, em valores 

unitários, de cada uma das treze unidades parceiras da OS EMBRAPII, para os três 

indicadores de gestão: prospecções feitas, propostas técnicas e contratos 

negociados, nos anos de 2014, 2015 e 2016. Na construção, interpretação e 

validação das análises das regressões realizadas Foram seguidos os passos 

recomendados por Hair et al. (2005). 

 

Os cálculos estatísticos (regressões lineares múltiplas) utilizados nesta 

pesquisa foram realizados pelo software aplicativo IBM SPSS Statistics 22. 

 

Para tentar entender o desempenho das distintas unidades credenciadas, 

diante dos três indicadores de gestão estudados, formulou-se a seguinte equação de 

regressão múltipla:  

 

                                                                 

                                        

                      

 

Em que: 
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   representa a quantidade, em média, de cada um dos três indicadores de 

gestão, em função das variáveis explicativas da equação; 

   representa o valor médio do coeficiente da variável           ; 

   representa o valor médio do coeficiente da variável             ; 

   representa o valor médio do coeficiente da variável              ; 

   representa o valor médio do coeficiente da variável              ; 

   representa o valor médio do coeficiente da variável                 ; 

   representa o valor médio do coeficiente da variável                 ; 

   representa o valor médio do coeficiente da variável                  ; 

           representa a variável dummy Fundação de Apoio; 

            representa a variável dummy Fase Piloto;  

              representa a variável PIB na Indústria; 

             representa a variável PIB Nacional; 

                 representa a variável dummy Segmento de Atuação; 

                 representa a variável dummy Estado da Federação; 

                  representa a variável dummy Natureza Jurídica; 

 

 

A Tabela 6 apresenta a definição de cada uma das variáveis utilizadas no 

modelo estatístico elaborado para a investigação do problema de pesquisa. 

 

Tabela 6 - Descrição das variáveis utilizadas na pesquisa. 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

Indicador 
 

Denominação dos tipos de indicadores 

utilizados no ciclo de negociação de projetos. 

É uma variável qualitativa (dummy). Pode 

assumir as categorias: Prospecção; 

Propostas Técnicas e Contratações de 

Projetos. 

Natureza_ Jurídica Denominação dos tipos de naturezas jurídicas 

utilizadas no ciclo de negociação de projetos. 

É uma variável qualitativa (dummy). Pode 

assumir as categorias: Pública; Privada e 

Híbrida. 
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Unidade_Embrapii Denominação dos tipos de Unidades 

EMBRAPII utilizadas no ciclo de negociação 

de projetos. 

É uma variável qualitativa. 

Ano Denominação do ano de operação utilizado 

no ciclo de negociação de projetos. 

É uma variável qualitativa (dummy). Pode 

assumir as categorias: Ano_1; Ano_2. 

Ano_1 Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Ano. Representa o ano de 2014. 

Ano_2 Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Ano. Representa o ano de 2015. 

Quantidade Denominação da quantidade de cada um dos 

tipos de indicadores, por natureza jurídica, 

utilizados no ciclo de negociação de projetos. 

É uma variável quantitativa. 

Prospecções Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Indicador. Representa a quantidade de 

propostas realizadas em cada um dos três 

anos de operação. 

Propostas Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Indicador. Representa a quantidade de 

propostas realizadas em cada um dos três 

anos de operação. 

Contratações Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Indicador. Representa a quantidade de 

contratações realizadas em cada um dos três 

anos de operação. 

Híbrida Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Natureza_Jurídica. Representa as Unidades 

EMBRAPII que são híbridas.  

Privada Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Natureza_Jurídica. Representa as Unidades 

EMBRAPII que são privadas. 

Pública Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Natureza_Jurídica. Representa as Unidades 

EMBRAPII que são públicas. 

Segmento de Atuação Denominação dos tipos de segmentos de 

atuação de cada uma das treze Unidades 
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EMBRAPII utilizadas na pesquisa. 

É uma variável qualitativa (dummy). Pode 

assumir as categorias: Tecnologia da 

Informação e Comunicação, Mecânica e 

Manufatura, Materiais e Química, Tecnologias 

Aplicadas e Biotecnologia. 

Fund_Apoio Denominação para as Unidades EMBRAPII 

que possuem ou não Fundação de Apoio.  

É uma variável qualitativa (dummy). Pode 

assumir as categorias: possui e não possui. 

Fund_Apoio_Sim Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Fund_Apoio. Representa as Unidades 

EMBRAPII que possuem Fundação de Apoio 

para lhes dar suporte. 

Fase_Piloto Denominação para as Unidades EMBRAPII 

que participaram ou não da Fase Piloto da 

OS EMBRAPII.  

É uma variável qualitativa (dummy). Pode 

assumir as categorias: participou e não 

participou. 

Fase_Piloto_Sim Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Fase_Piloto. Representa as Unidades 

EMBRAPII que participaram da Fase Piloto 

da OS EMBRAPII. 

Seg_1 Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Segmento de Atuação. Representa as 

Unidades EMBRAPII que têm Tecnologia da 

Informação e Comunicação como segmento 

de atuação. 

Seg_2 Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Segmento de Atuação. Representa as 

Unidades EMBRAPII que têm Mecânica e 

Manufatura como segmento de atuação. 

Seg_3 Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Segmento de Atuação. Representa as 

Unidades EMBRAPII que têm Materiais e 

Química como segmento de atuação. 

Seg_4 Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Segmento de Atuação. Representa as 
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Unidades EMBRAPII que têm Tecnologias 

Aplicadas como segmento de atuação. 

Seg_5 Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Segmento de Atuação. Representa as 

Unidades EMBRAPII que têm Biotecnologia 

como segmento de atuação. 

PIB_Nacional Denominação dos valores em pontos 

percentuais do PIB Nacional nos anos de 

2014, 2015 e 2016. 

É uma variável quantitativa. 

PIB_Indústria Denominação dos valores em pontos 

percentuais do PIB da Indústria nos anos de 

2014, 2015 e 2016. 

É uma variável quantitativa. 

Estado_Federação Denominação dos estados da Federação de 

cada uma das treze Unidades EMBRAPII da 

amostra. 

É uma variável qualitativa (dummy). Pode 

assumir as categorias: estar no estado de 

São Paulo e não estar no estado de São 

Paulo. 

São Paulo Categoria da variável qualitativa (dummy) 

Estado_Federação. Representa as Unidades 

EMBRAPII que estão situadas no estado de 

São Paulo.  
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4. RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÕES 

 

O Ciclo de Negociação de Projetos EMBRAPII, composto pelas fases de 

Prospecção de Empresas, Elaboração de Propostas Técnicas e Contratação de 

Projetos, pode sofrer a influência de alguns fatores. 

 

Busca-se nesta pesquisa verificar, em especial, se a natureza jurídica de 

cada uma das treze Unidades EMBRAPII – UE, componentes da amostra, cujas 

tipologias podem ser classificadas em pública, privada e híbrida, podem ser capaz 

de influenciar de alguma forma as metas pactuadas no Contrato de Gestão entre a 

OS EMBRAPII e o MCTIC. 

 

Em seu Contrato de Gestão, a OS EMBRAPII possui macroprocessos que 

são controlados por indicadores de gestão que subsidiam a avaliação de 

desempenho pelo MCTIC, órgão supervisor dessa organização social, que institui 

comissões periódicas de avaliação do referido contrato, denominadas Comissões 

de Acompanhamento e Avaliação dos Contratos de Gestão. 

 

São utilizados nesta pesquisa os indicadores de número seis, de número um 

e de número quatro, do macroprocesso Viabilização de Projetos de 

Desenvolvimento Tecnológico, cujos títulos são, respectivamente, Prospecção de 

Empresas, Propostas Técnicas e Contratação de Projetos. 

 

Após pactuar com o MCTIC cada um desses indicadores, a OS EMBRAPII 

repassa às suas UE tais objetivos, individualmente. No entanto, ela não dá 

publicidade a esses objetivos repassados às suas UE. Ou seja, não há como saber 

aquilo que foi efetivamente contratado e se e como está sendo cumprido. Em seus 

relatórios de gestão são divulgados apenas resultados consolidados alcançados 

pelas UE, sem informar os valores negociados com cada uma delas. 

 

Nesse sentido, apresenta-se a seguir a análise de cada uma das três fases 

do Ciclo de Negociação de Projetos EMBRAPII, evidenciando-se os fatores - 
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variáveis independentes ou explicativas, usadas nos modelos estatísticos 

elaborados - mais impactantes em cada uma dessas fases. 

 

 

4.1. Fase de Prospecção do Ciclo de Negociação de Projetos EMBRAPII 

 

Nessa fase são iniciadas as tratativas negociais com as possíveis empresas 

parceiras. As principais atividades desempenhadas são a apresentação do 

programa EMBRAPII, sua forma de operacionalização, a discussão do escopo do 

possível projeto a ser negociado e a sistemática de custeio econômico-financeiro do 

projeto. 

 

Cada Unidade EMBRAPII, em seu segmento de atuação, tem como desafio 

prospectar as empresas industriais que estejam demandando soluções inovadoras 

para as suas fases pré-competitivas. A OS EMBRAPII não exerce qualquer 

influência nessa atividade. Ou seja, não realiza nenhuma ingerência junto às UE 

nessa fase de captação de empresas parceiras. No entanto, esporadicamente, 

organiza encontros regionais, operacionalizados pelas federações das indústrias 

estaduais, apresentando o Programa EMBRAPII, como forma de reunir indústrias 

interessadas em aderir ao referido programa. 

 

Visando a demonstrar quais fatores ou variáveis explicativas poderiam afetar 

essa fase e entender como ocorreria essa relação de causa e efeito, foram 

realizadas regressões múltiplas, utilizando-se as variáveis citadas e explicadas no 

Capítulo 3, cuja tabulação apresenta-se a seguir: 
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Tabela 7 - Coeficientes das variáveis independentes em função da variável dependente 

Prospecções. 

 
 

Prospecções 
 

 
Variáveis Coeficiente M1  M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Fund_Apoio b1 -17 -23 -23 -23 -17 -16 - 

Fase_Piloto b2  18 18 18 25 26 25 

PIB_Indústria b3   -1 25*** 25*** 25*** 25*** 

PIB_Nacional b4    -31*** -31*** -31*** -31*** 

Mec_Manuf b5     -25 -25 -17 

Materiais_Quí b5     -20 -19 -16 

Tec_Aplic b5     -26 -25 8 

Biotecnologia b5     -12 -12 -17 

Est_Federação b6      -0,2 -3 

Pública b7       8 

Privada b7       28 

         

         

R²  0,02 0,05 0,05 0,52 0,57 0,57 0,60 

p _Valor: 0% a 1%:*** - 1,1% a 5%:** - 5,1% a 10%:* 

 

 

De acordo com os dados dos coeficientes de cada variável independente ou 

explicativa (b1,...,b7) utilizados para análise do indicador Prospecções, descritos na 

tabela acima, formulou-se a seguinte equação de regressão linear múltipla: 

 

                                                      

                                          

                                                       

 

Com a interpretação dos dados da Tabela 7, modelados na equação acima, 

pode-se depreender o seguinte: 

 

 Sessenta por cento da performance (quantidade média) do 

Indicador de Gestão n° 6 – Prospecção de Empresas pode ser explicada 

pela influência das variáveis: Fase_Piloto; PIB_Indústria; PIB_Nacional; 

Segmento de Atuação (variável qualitativa que possui as categorias: TIC, 
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Mec_Manuf, Materiais_Quí, Tec_Aplic e Biotecnologia); 

Estado_Federação (variável qualitativa que possui as categorias 

estado_de_SP e fora_de_SP) ; e Natureza_Jurídica (variável qualitativa 

que possui as categorias: pública, privada e híbrida). 

 

 No entanto, das variáveis utilizadas, as que apresentaram 

significância estatística foram PIB_Indústria (p_Valor ≤ 0,05) e 

PIB_Nacional (p_Valor ≤ 0,05). Pode-se inferir que os valores dessas 

duas variáveis nos três anos de operação da OS EMBRAPII 

influenciaram a quantidade média de prospecções realizadas pelas treze 

UE integrantes da amostra desta pesquisa. 

 

Com relação à variável Natureza_Jurídica, objetivo específico de análise 

desta pesquisa, cujas categorias podem ser pública, privada e híbrida, depreende-

se, com respaldo estatístico, que elas não influenciaram a performance das 

Unidades EMBRAPII nessa fase do Ciclo de Negociação de Projetos EMBRAPII 

(M7; b7pública = 8, não significante; b7privada = 28, não significante). 

 

Entretanto, essa não influência pode ter sido causada pela mudança no 

critério de levantamento dos dados que compuseram o Indicador de Gestão n° 6 – 

Prospecção de Empresas em 2016, uma vez que, segundo informado no Relatório 

de Gestão da OS EMBRAPII,15 houve uma mudança na interpretação desse 

indicador.  

 

Nos anos de 2014 e 2015, contava-se como uma única prospecção, para 

cada empresa em que se iniciavam as tratativas negociais, independentemente do 

número de visitas ou reuniões que tivessem ocorrido com essa empresa. A partir de 

2016, passou-se a contar como uma nova prospecção, cada visita ou reunião 

realizada com uma empresa, independentemente de essa empresa já ter sido 

prospectada ou não.  

 

                                                           
15

 Relatório de Gestão EMBRAPII 2016, p. 28.  Disponível em: <http://www.embrapii.org.br>. Acesso em: 08 de 
abril de 2017. 
 

http://www.embrapii.org.br/
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Ou seja, é possível que a não influência estatística retratada nos modelos de 

regressão múltipla efetuados, dos tipos de natureza jurídica das treze Unidades 

EMBRAPII pesquisadas no desempenho do indicador Prospecções, tenha sido uma 

consequência dessa mudança de critério de aferição dos dados desse indicador. 

 

4.2. Fase de Elaboração de Propostas Técnicas do Ciclo de Negociação 

de Projetos EMBRAPII 

 

Após a fase de prospecção de empresas, tem início a fase de elaboração de 

propostas técnicas. Nessa fase, em que já houve a definição do escopo do possível 

projeto EMBRAPII, e na qual já se discutiram as regras do programa, passa-se à 

atividade de elaboração das propostas técnicas às empresas, com as quais cada 

uma das treze UE analisadas na pesquisa realiza tratativas negociais. Cada uma 

das UE elabora a sua proposta técnica utilizando parâmetros preconizados pela OS 

EMBRAPII, conforme o Manual de Operações EMBRAPII – versão 5.0. Esse guia 

deve nortear a preparação das propostas elucidando o que pode ou não ser alocado 

como custo técnico do Projeto EMBRAPII em discussão. Ou seja, as UE devem 

seguir as orientações constantes do referido manual, no que tange aos custos 

diretos.  

 

Todavia, as demais rubricas da composição do preço final da proposta 

técnica, como a margem de contribuição ou o overhead utilizado pela UE, não são 

abordadas no manual. Esse é um aspecto importante dentro do processo de 

elaboração de propostas técnicas, já que na composição do preço final do projeto, 

podem constar rubricas que tornem a proposta mais onerosa e, consequentemente, 

inviabilizem o fechamento da negociação do projeto, pela não aceitação do preço 

final por parte da empresa. 

 

Buscando demonstrar que fatores ou variáveis explicativas poderiam impactar 

nessa fase e entender como ocorreria essa relação de causa e efeito, foi realizada 

uma regressão múltipla, utilizando-se as variáveis citadas e explicadas no Capítulo 

3, cuja tabulação apresenta-se a seguir: 
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Tabela 8 - Coeficientes das variáveis independentes em função da variável dependente 

Propostas Técnicas. 

 
 
 
 

Propostas Técnicas 
 
 
Variáveis Coeficiente M1  M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Fund_Apoio b1 14 -9 -9 -9* -8 -8 - 

Fase_Piloto b2  7 7 7 9 9 9 

PIB_Indústria b3   -2*** 1 1 1 1 

PIB_Nacional b4    -4** -4** -4** -4** 

Mec_Manuf b5     -4 -4 -6 

Materiais_Quí b5     -9 -9 -10 

Tec_Aplic b5     -13** -13 -21* 

Biotecnologia b5     -12 -12 -10 

Est_Federação b6      -0,01 0,8 

Pública b7       -15* 

Privada b7       -7 

         

         

R²  0,03 0,08 0,20 0,32 0,45 0,45 0,47 

p _Valor: 0% a 1%:*** - 1,1% a 5%:** - 5,1% a 10%:* 
 

 

De acordo com os dados dos coeficientes de cada variável independente ou 

explicativa (b1,...,b7) utilizada para análise do indicador Propostas Técnicas, 

descritos na tabela acima, formulou-se a seguinte equação de regressão linear 

múltipla: 

 

                                                                

                                               

                                        

 

Interpretando os dados da Tabela 8, modelados na equação acima, pode-se 

depreender o seguinte: 

 

 Quarenta e sete por cento da performance (quantidade média) 

do Indicador de Gestão n° 1 – Propostas Técnicas pode ser explicada 

pela influência das variáveis: Fase_Piloto; PIB_Indústria; PIB_Nacional; 



 

56 
 

Segmento de Atuação (variável qualitativa que possui as categorias: TIC, 

Mec_Manuf, Materiais_Quí, Tec_Aplic e Biotecnologia); 

Estado_Federação (variável qualitativa que possui as categorias 

estado_de_SP e fora_de_SP) ; e Natureza_Jurídica (variável qualitativa 

que possui as categorias: pública, privada e híbrida). 

 

 Porém, as variáveis que apresentaram significância estatística 

foram PIB_Nacional (p_Valor ≤ 0,05), Segmentação na categoria 

Tec_Aplic (p_Valor ≤ 0,10) e Natureza_Jurídica na categoria Pública 

(p_Valor ≤  0,10). 

 

Pode-se constatar que os valores dessas três variáveis, nos três anos de 

operação da OS EMBRAPII, influenciaram a quantidade de propostas técnicas 

elaboradas pelas treze UE da amostra.  

 

No caso específico da variável Natureza_Jurídica, categoria Pública, objetivo 

específico de análise nesta pesquisa, comprova-se que as Unidades EMBRAPII 

públicas elaboraram, em média, nos três anos de operação da OS EMBRAPII, 

quinze propostas técnicas a menos do que as UE híbridas, que são compostas pelas 

unidades de pesquisa das universidades públicas (M7; b7pública = -15, significante; 

p_Valor < 0,10). 

 

Portanto, nessa fase de elaboração de propostas técnicas evidencia-se um 

desempenho inferior das Unidades EMBRAPII públicas em relação ao desempenho 

das privadas e, principalmente, ao desempenho das híbridas, que apresentam o 

melhor desempenho médio nesse indicador. 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

4.3. Fase de Contratação de Projetos do Ciclo de Negociação de Projetos 

EMBRAPII  

 

Decorridas as duas fases anteriores, entra-se na etapa final do ciclo de 

negociação de um possível Projeto EMBRAPII. Com as negociações prévias feitas, 

em que foram discutidas as regras do Programa EMBRAPII, em que se verificou o 

escopo do projeto a ser desenvolvido, em conjunto com a empresa parceira, em que 

se realizaram as revisões de possíveis prazos do cronograma de atividades físicas 

do projeto e em que se validou o cunho inovador da empreitada, condição essencial 

para o início de um Projeto EMBRAPII, chega-se ao momento da assinatura do 

contrato entre a UE e a empresa. 

 

O contrato, assinado entre as partes, tem como anexos importantes o plano 

de trabalho e o cronograma de desembolso econômico-financeiro e constitui-se no 

marco final do término do Ciclo de Negociação de Projetos EMBRAPII. Cada uma 

das UE define a data de início da execução de seu Projeto EMBRAPII contratado. A 

Unidade EMBRAPII INT, por exemplo, convencionou que a data inicial de seus 

Projetos EMBRAPII começa a ser contada a partir da realização do primeiro aporte 

financeiro da empresa parceira do projeto. 

 

Objetivando demonstrar que fatores poderiam impactar nessa fase, foi 

realizada uma regressão múltipla com as variáveis citadas e explicadas na seção 

Metodologia de Pesquisa, cuja tabulação apresenta-se a seguir: 
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Tabela 9 - Coeficientes das variáveis independentes em função da variável dependente 

Contratações de Projetos. 

 
 

Contratações de Projetos 
 
 

Variáveis Coeficiente M1  M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Fund_Apoio b1 4 -4 -4** -4** -4** -4** - 

Fase_Piloto b2  3 3 3* 4* 4 4* 

PIB_Indústria b3   -0,8** 0,6 0,6 0,6 0,6 

PIB_Nacional b4    -1,7** -1,7** -1,7** -1,7** 

Mec_Manuf b5     -0,5 -0,5 -1,7 

Materiais_Quí b5     -4 -4 -4* 

Tec_Aplic b5     -3* -4 -9** 

Biotecnologia b5     -4 -4 -3 

Est_Federação b6      0,09 0,6 

Pública b7       -8** 

Privada b7       -4* 

         

         

R²  0,06 0,12 0,22 0,32 0,45 0,45 0,50 

p _Valor: 0% a 1%:*** - 1,1% a 5%:** - 5,1% a 10%:* 

 

 

De acordo com os dados dos coeficientes de cada variável independente ou 

explicativa (b1,...,b7) utilizada para análise do indicador Contratações de Projetos, 

descritos na tabela acima, formulou-se a seguinte equação de regressão linear 

múltipla: 

 

                                                                    

                                            

                                       

 

Interpretando os dados da Tabela 9, modelados pela equação acima, pode-se 

depreender o seguinte: 

  

 Cinquenta por cento da performance (quantidade média) do 

Indicador de Gestão n° 4 – Contratação de Projetos pode ser explicada 

pela influência das variáveis: Fase_Piloto; PIB_Indústria; PIB_Nacional; 
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Segmento de Atuação (variável qualitativa que possui as categorias: TIC, 

Mec_Manuf, Materiais_Quí, Tec_Aplic e Biotecnologia); 

Estado_Federação (variável qualitativa que possui as categorias 

estado_de_SP e fora_de_SP); e Natureza_Jurídica (variável qualitativa 

que possui as categorias: pública, privada e híbrida). 

 

 Contudo, as variáveis com significância estatística foram 

Fase_Piloto (p_Valor ≤ 0,05), PIB_Nacional (p_Valor ≤ 0,05), 

Segmentação na categoria Tec_Aplic (p_Valor ≤ 0,05), Segmentação na 

categoria Materiais_Qui (p_Valor ≤ 0,10), Natureza_Jurídica na categoria 

publica (p_Valor ≤ 0,05) e Natureza_Jurídica na categoria privada 

(p_Valor ≤ 0,10). 

 

Fica assim demonstrado que os valores dessas cinco variáveis impactaram a 

quantidade média de contratação de projetos EMBRAPII elaborada pelas treze UE 

da amostra.  

 

Com relação à variável Natureza_Jurídica, categorias pública e privada, 

objetivo específico de análise desta pesquisa, demonstra-se que as UE públicas 

contrataram em média, nos três anos de operação da OS EMBRAPII, oito projetos a 

menos do que as UE híbridas. Da mesma forma, as UE privadas contrataram em 

média, ao longo dos três anos de operação da OS EMBRAPII, quatro projetos a 

menos do que as híbridas (M7; b7pública = -8, significante; p_Valor < 0,05; b7privada = -

4, significante; p_Valor < 0,10). 

 

Consequentemente, nessa fase de Contratação de Projetos pode-se 

comprovar o desempenho inferior das UE públicas em relação às UE privadas e 

também sobre as UE híbridas. 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 4.4. Reflexões sobre o Ciclo de Negociação de Projetos EMBRAPII  

 
  

A análise da operação da OS EMBRAPII no denominado Ciclo de Negociação 

EMBRAPII, fase que contempla as etapas de prospecção, elaboração de propostas 

técnicas comerciais e fechamento de contratos, permite perceber a influência de 

alguns fatores. 

 

Dentre esses fatores, a forma institucional de cada uma das ICT credenciadas 

pela OS pode desempenhar um papel importante naquele ciclo. Das treze UE 

avaliadas nesta pesquisa, pode-se constatar que as duas de natureza jurídica, 

genuinamente públicas (INT e ITA), são as que têm apresentado o pior 

desempenho, sobremaneira no indicador de contratações de projetos. Quais seriam 

os motivos para esse resultado aquém do esperado? 

 

Algumas explicações podem ser formuladas. Uma delas pode levar em conta 

a inflexibilidade gerencial dessas duas UE que são órgãos públicos da administração 

direta, devido às suas rígidas estruturas burocráticas. Apesar de ambas possuírem 

instituições externas - fundações de apoio - para dotá-las de maior flexibilidade, 

infere-se que essa parceria não é capaz de transpor as barreiras burocráticas, uma 

vez que essas parcerias não ensejaram aumento nem de produtividade, nem de 

rapidez de seus processos interacionais. As fundações de apoio são fundações de 

direito privado sem fins lucrativos, regulamentadas pela Lei n° 8.959/94, que dão 

apoio às ICT na consecução de projetos científicos e tecnológicos, especialmente na 

gestão administrativa e financeira necessária à gestão dos mesmos.  

 

No caso específico das Unidades EMBRAPII públicas (INT e ITA), situadas 

nas cidades do Rio de Janeiro e de São José dos Campos, a fundação de apoio que 

as assiste no Programa EMBRAPII é a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 

– FUNDEP, situada na cidade de Belo Horizonte. Evidencia-se assim claramente 

lentidão na interface entre elas, no que tange às ações do Programa EMBRAPII, por 

estarem suas instalações em cidades distintas. Além desse fator, pode-se pressupor 

que o custo financeiro dessas parcerias seja repassado ao preço final das propostas 
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técnicas elaboradas às empresas industriais, inviabilizando, em consequência, a 

contratação de projetos em negociação.  

 

Levando em conta a experiência profissional do autor desta pesquisa na 

Unidade EMBRAPII INT de meados de 2014 até a presente data, pode-se afirmar 

que uma das possíveis causas de desempenho aquém do esperado, em especial no 

número de contratos negociados, está na falta de foco de atuação dessa unidade 

executora, conforme a figura a seguir. Nela, pode-se constatar a diversidade de 

áreas de atuação do Instituto, cuja área de maior número de publicações é a área 

química, respondendo por apenas 25% do total de publicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Produção científica da Unidade EMBRAPII INT, de acordo com as áreas dos 

Essential Science Indicators – ESI. 

Fonte: OS EMBRAPII em apresentação realizada na Unidade EMBRAPII INT em 19/04/2016. 

 

Outro fator relevante como possível justificativa ao baixo desempenho do INT 

como unidade executora de projetos EMBRAPII deve-se à interação com as 

mencionadas fundações de apoio, uma vez que, para a obtenção de tal apoio, 

conforme normatizado pela Lei n° 8.958 de 20/12/94, há um custo administrativo. 

Esse custo, denominado taxa de administração da fundação de apoio, é incluído na 

Produção Científica do INT segundo as áreas do ESI 
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precificação final da proposta técnica elaborada, tornando-a mais onerosa e, em 

alguns casos, inviabilizando a contratação do projeto junto à empresa. 

 

Adicionalmente, há um aspecto importante percebido na relação da OS 

EMBRAPII com as suas Unidades EMBRAPII: a falta de transparência de seus 

planos de trabalho, no tocante às suas metas individuais. Como exemplo, a Unidade 

EMBRAPII INT possui em seu plano de trabalho, assinado com a OS EMBRAPII, a 

seguinte meta de contratos a serem negociados no programa: quatro para 2014; oito  

para 2015; e oito para 2016. Em face do exposto, percebe-se o descumprimento de 

tais metas do indicador de gestão Contratos Negociados pela unidade INT, sem 

qualquer publicidade desse fato, por parte da OS EMBRAPII, tampouco por parte da 

Comissão de Avaliação de Contratos de Gestão do MCTIC. 

 

Ademais, o diretor-presidente da EMBRAPII, dr. Jorge Guimarães, em 

palestra proferida no INT em 19 de abril de 2017, informou aos presentes que a 

Unidade EMBRAPII ITA acabara de ser descredenciada do programa, devido ao seu 

desempenho insatisfatório. Pergunta-se, no entanto, o quão insatisfatório foi esse 

desempenho se a OS EMBRAPII não realiza a publicidade de suas metas 

estratificadas junto às suas unidades credenciadas. 

 

Outro ponto a ser destacado como possível causa do desempenho inferior ao 

das demais ICT pode ser atribuído à definição das competências ou focos de 

atuação para cada Unidade EMBRAPII. A comparação entre as contratações por 

segmento de atuação evidencia a predominância de projetos nas áreas de 

tecnologia da informação e comunicações – TIC, cujos esforços para implementá-los 

são menos dispendiosos e, em tese, mais concentrados no capital intelectual dos 

envolvidos. 

 

Cabe ressaltar que as informações do desempenho das unidades 

credenciadas, por indicador de gestão analisado, são divulgadas por elas próprias. 

Assim, há risco de manipulação dessas informações, especialmente no indicador 

prospecções realizadas, devido ao critério utilizado por cada unidade para computar 

uma prospecção realizada. Nos outros dois indicadores esse risco é mitigado, já que 
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as unidades têm que apresentar as propostas técnicas elaboradas e os contratos 

negociados com as empresas industriais para fins de monitoramento e controle da 

OS EMBRAPII. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Esta pesquisa buscou diagnosticar, como objetivo central, a capacidade de a 

Organização Social EMBRAPII atingir as suas metas e os seus indicadores de 

gestão, de acordo com a tipologia de constituição de suas Unidades EMBRAPII. 

Ademais, procurou analisar, como objetivos específicos, o desempenho das 

Unidades EMBRAPII, tendo como referência três indicadores de gestão integrantes 

de um dos macroprocessos da OS EMBRAPII, retratados nos seus contratos de 

gestão. 

 

A criação da OS EMBRAPII fundamentou-se no aumento da competitividade 

das empresas industriais nacionais, por meio do fomento à inovação do setor 

produtivo no país. O modelo EMBRAPII objetivava estimular a pesquisa, o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação junto às empresas industriais, por meio 

de cooperação com as instituições de pesquisa científica e tecnológica, de natureza 

pública, privada ou híbrida, visando ao compartilhamento de risco na fase pré-

competitiva da inovação. 

 

Na chamada fase piloto, estágio embrionário da OS EMBRAPII coordenado 

pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, em que apenas três ICT 

compuseram a sua estrutura (Instituto de Pesquisas Tecnológica – IPT; Instituto 

Nacional de Tecnologia – INT; e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial / 

Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia – SENAI CIMATEC), houve a 

realização de diversos projetos em vários segmentos de atuação. 

 

No entanto, após a entrada em operação da OS, no início de 2014, foram 

registradas algumas mudanças com relação à fase piloto. A mais importante foi a 

utilização do modelo de organização social. Outra, não menos importante, foi a 

definição de focos específicos de atuação para as ICTS credenciadas, denominadas 

Unidades EMBRAPII. 

 

Diante desses fatos, e levando-se em conta o pouco tempo de operação da 

OS EMBRAPII, a pesquisa encontrou alguns limitadores. Um deles foi a escolha do 

tamanho da amostra, tendo em vista que deveriam constar desse grupo 
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experimental somente as Unidades EMBRAPII que estivessem em operação desde 

o primeiro ano de atividade da OS, de forma a se garantir a comparabilidade, a 

consistência e a validade dos dados utilizados na amostra. Por conseguinte, foram 

analisadas treze UE parceiras com naturezas jurídicas públicas, privadas e híbridas. 

 

Quanto ao conceito utilizado para enquadrar cada uma das UE da amostra, 

foram levadas em conta as tipologias institucionais existentes no âmbito do direito 

civil e a predominância da origem de recursos financeiros, assim como as 

dimensões de suas capacidades organizacionais. 

 

Ao se analisar o Ciclo de Negociação de Projetos EMBRAPII, objeto desta 

pesquisa, que tem o seu início com o primeiro contato junto à empresa e cujo 

término se dá com a negociação do projeto a ser elaborado, percebem-se 

desempenhos diferentes nas três tipologias de UE.  

 

Na fase de Elaboração de Propostas Técnicas há um desempenho superior 

das UE híbridas, que realizam, em média, quinze propostas técnicas a mais do que 

as UE públicas. Na fase de Contratações de Projetos, as UE híbridas negociam, em 

média, oito projetos a mais do que as UE públicas, assim como também atingem, em 

média, quatro projetos a mais do que as UE privadas. Desse modo, pelos resultados 

obtidos em função das análises realizadas, pode-se evidenciar que as Unidades 

EMBRAPII híbridas, integradas pelas universidades públicas, têm um desempenho 

superior ao das demais, privadas e públicas.  

 

Portanto, entende-se que esta pesquisa cumpriu o seu papel ao tentar 

evidenciar, em parte, os diferentes desempenhos das diversas ICT que integram a 

Organização Social EMBRAPII desde o início de sua operação. 
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5.1. Limitações da Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi elaborada utilizando dados secundários, no tocante à 

obtenção de informações da Organização Social EMBRAPII. 

 

Apesar de mais de uma tentativa, a OS não disponibilizou os dados dos três 

indicadores de gestão analisados na pesquisa, estratificados por cada uma das treze 

Unidades EMBRAPII que compuseram a amostra, sob a alegação de que esses 

dados tinham caráter sigiloso, por constarem dos planos de trabalho pactuados, 

contratualmente, entre ela e suas Unidades EMBRAPII credenciadas. Ressalta-se 

que a OS EMBRAPII não divulga os indicadores de gestão pactuados com suas 

unidades em seu sítio eletrônico, tampouco em seus relatórios de gestão. 

 

Com relação às variáveis estatísticas utilizadas nas regressões múltiplas, 

cabe ressaltar que todas elas se relacionam, em maior ou em menor intensidade, 

com cada um dos três indicadores de gestão que compõem o Ciclo de Negociação 

de Projetos EMBRAPII. Em média, elas retratam os indicadores Prospecções, 

Propostas e Contratações, respectivamente, em 60%, 47% e 50%. 

 

Consequentemente, podem existir outras variáveis, não contempladas nos 

modelos utilizados neste ensaio, capazes de influenciar os indicadores de gestão 

pesquisados. 

 

  

 5.2. Recomendações da Pesquisa 

 

Em função das implicações dos resultados e das limitações na pesquisa, 

recomenda-se a realização de outros estudos com o propósito de aprofundar a 

análise de todo o ciclo do Programa EMBRAPII. 

 

 Recomenda-se que sejam feitas investigações abordando a fase executória 

dos projetos EMBRAPII, observando-se, entre outros fatores: o tempo médio de 

execução de cada projeto; a caracterização dos aspectos inovadores de cada 
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projeto; o impacto de cada solução inovadora à sociedade; assim como se efetue a 

análise do retorno de cada real investido, de origem pública, no valor total de cada 

projeto, como etapa de avaliação da política pública de fomento à inovação da 

indústria nacional na fase pré-competitiva. 

 

 

Em nenhum momento a OS EMBRAPII evidencia, claramente, o número 

exato de Unidades EMBRAPII que irá credenciar. Essa informação não consta do 

contrato de gestão entre ela e o MCTIC/MEC, assim como também não consta dos 

oito termos aditivos ao referido contrato, que estabeleceram os indicadores de 

gestão pelos quais a OS EMBRAPII é avaliada. Também não há nenhuma alusão a 

esse fato nas deliberações da Comissão de Avaliação de Contratos de Gestão, 

entidade fiscalizadora da EMBRAPII. Pode-se ressaltar que a definição de 

indicadores adequados e de metas bem calibradas constitui um dos maiores 

desafios do modelo de organização social (PACHECO, 2013). Ademais, apregoa a 

autora que “o monitoramento de resultados requer novas competências e 

habilidades das equipes governamentais”. 

 

Sugere-se também que a OS EMBRAPII detalhe mais em seus relatórios de 

gestão os resultados de cada um de seus projetos EMBRAPII em execução e 

concluídos, informando quais as inovações atingidas e quais os seus efetivos 

impactos à sociedade. 

 

Com relação à definição e ao monitoramento dos indicadores de gestão das 

metas constantes do contrato de gestão da OS EMBRAPII, cuja responsabilidade 

direta recai sobre o MCTIC, denominado órgão supervisor, recomenda-se que esse 

ente governamental reforce o seu papel de supervisão na definição e revisão dos 

indicadores de gestão, como também no critério de avaliação dos mesmos, pois, de 

acordo com os termos aditivos incorporados ao contrato de gestão daquela OS, 

especificamente o oitavo termo aditivo, registra-se a intempestividade do órgão 

supervisor em redefinir os indicadores de gestão para o exercício de 2016, uma vez 

que o referido termo aditivo fora celebrado em 01 de dezembro de 2016. Ou seja, a 

definição e revisão de alguns dos indicadores de gestão das metas pactuadas foram 
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realizadas no último mês do ano de 2016, quando deveria ter ocorrido anteriormente 

ao início do exercício do ano de 2016, devendo indicar os objetivos prévios da OS e 

não a posteriori, como comprovado. 

 

Outro ponto a ser pesquisado por futuros estudos é a caracterização 

específica do verdadeiro papel da OS EMBRAPII no relacionamento com as suas 

unidades credenciadas, uma vez que, em grande parte de sua atuação, ela se 

assemelha às agências públicas de fomento FINEP, BNDES e ABDI, citadas 

anteriormente nesta pesquisa.  

 

Portanto, espera-se que haja foco das políticas públicas de fomento à 

inovação, evitando a superposição de papéis de atuação, e que a utilização de 

recursos financeiros públicos se dê de forma eficiente, eficaz, efetiva e com 

economicidade. 
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