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CAPiTULO I

APRESENTAÇZO, PROPóSITOS E INTRODUÇZO



i

1 - APRESENTAÇ~O E PROPóSITOS

A presente monografia resultou do envolvimento pessoal e profis-
sional de longos anos em culturas e empresas Japonesas. aliada ~
sugestio do orientador Prof. Kurt no desenvolvimento nessa área.

A grande energia e entusiasmo que se volta ao trabalho. os pre-
dicados decorrentes da unidade n~cional e da sua uniformidade
social. o japonês assimilou estupendamente bem a tecnologia oci-
dental. aprimorando. inventando e depois aperfeiçoando.

Esse i o contexto que se pretende enfocar e detalhar no decorrer
dos prdximos cap{tulos.

A metodologia empregada para o seu desenvolvimento. consist iu-se
em referenciar autores Japoneses que abordam especificamente o
assunto, de outras fontes que tratam de temas relacionados e
complementares. e demais pubI icaç3es que citam fundamentos bási-
cos.

Tem portanto como propdsito. apds a caracterizaçio inicial ampla
do assunto. as premissas básicas que comp3e à sua formulaçio.
penetrar no seu macro-ambiente harmonioso. elucidando os fatores
que condicionam para alcançar resultados efet ivos. bem como eta-
pas e estágios que formam para at ingir um cenário tecnoldgico
amplo e ambicioso que o Japio planeja alcan~ar no futuro.

Ao longo da minha experiência profissional. convenci-me da im-
portância do desenvolvimento tecnoldgico calcada numa sdlida
pesquisa básica. aliada à uma estratigia e um ambiente prop{cio,
poderio conduzir à conquistas expressivas rumo à uma viabiliza-
~io de uma idiia ou de uma iniciativa.

Por isso. o presente capitulo procura apresentar as idiias e
considera~Bes prel iminares dessa monografia Juntamente com a ge-
neraliza~io do assunto. o Capítulo 11 procura formular seus con-
ceitos básicos. o seu prOCESSO, a visio ampla da tecnologia e a
sua Estratigia. complementada com os diversos modos de inova~io
tecnoldgica. nas dimensBes. nos riscos e o enfoque social.

o Capítulo 111. i dedicado à formular as baSES da administraçio
da tecnologia Japonesa.

Liderado pelo MITI (Minister~ of International Trade and Indus-
tr~) apds a segunda grande guerra. procura enfocar as estrati-
gias básicas adotadas no sentido de equacionar todas as suas
for~as tecnoldgicas disponíveis e formuláVEis. culminando com um
.programa amplo E ambicioso de midio prazo. rumo à sua consol ida-
çio como potência tecnoldgica.

Baseado nas concepç3es do capitulo anterior. as várias etapas
necessárias à sociedade tecnoldgica. sio abordadas no Cap{tulo
IV.



A gradativa conquista do mercado externo. ~ruto da intensa com-
petiçio interna incentivado pelas entidades governamentais, a
tecnologia japonesa histdricamente tem se consolidado baseado em
desa~ios, voltado sempre ao en~oque social.

No Cap{tulo V, aborda a administraçio da tecnologia, sempre se
preocupando no seu resultado, principalmente relativas a sua lu-
cratividade.
sio analisados a n{vel micro as etapas que comp5e o processo,
juntamente com os pontos e consideraç5es relevantes. nio perden-
do de vista as relevincias de interesse estratégico. sempre en-
~ocando a tendincia ~ globalizaçio da economia.
Por ~inal no Cap{tulo VI, os prdximos cenirios que se descorti-
nam. a tecnologia sob o ponto de vista do sistema ~inanceiro
japonis, as consideraç5es ~inais e conclus5es r deixando em
aberto alguns pontos a serem abordados. detalhados e analisados
~uturamente7 em virtude do tema ser bastante rico e amplo.
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2 - INTRODUCIO

Por milinios. o homem tem lutado para sobreviver. e durante todo
esse per{odoT a tecnologia. desde os primdrdios. foi para ele a
motivaçio principal.

o fogo. a roda. o arado. os utens{l ios rudimentares de metais
entre outras ticnicasT conduziram à uma agricultura est'vel. à
sedimentaçio urbana e ao nascimento de toda uma sirie de ativi-
dades artesanais.

A revoluçio industrial constitui um ponto crítico desse desen-
volvimento. à explos~o de uma sirie de at ividades, riscos e ri-
quezas que acenaram o início do mundo em que hoje vivemos e co-
nhecemos.

A ciincia teve o seu processo acelerado. descobrindo a natureza
da matiria e de leis físicas que abriram caminhos para uma ex-
tensa gama de ind~strias de car'ter científico (mecinico. quími-
co e elétrico) cujos produtos s~o hoje de uso comum, formando a
base da sociedade de consumo da atualidade.

Ao mesmo tempo se verificou um progresso espetacular na pesquisa
cient (fica; enormes recursos destinados nesse sentido em todos
os pa{ses industrializados fornecem um rico e florescente depd-
sito de sabedoria. onde certamente est~o surgindo ainda um mais
amplo desenvolvimento tecnoldgico como consequincia. para o fu-
turo da sociedade. importante mas indist intamente percebido.

Devemos reconhecer o enorme sucesso da ciincia e da tecnologia à
provocar uma onda de prosperidade e desenvolvimento econ8mico. p

um nível sem precedente em nosso planeta. que tem aumentado e
enriquecido os nossos fornecimentos aI imentares. alojando e ame-
nizando nossas vidas. portando sa~de e vital idade à milhSes de
pessoas.

~s geraçSes passadas. esta poderia ser como uma etapa de ouro.

Mas a ciincia e a tecnologia. com todo o seu mirito. tem sido
também a principal causa dessa complexa situaçio da era moderna.
do extraordin'rio aumento da populaçio da qual estamos sofrendo.
da polui~io e dos desagrad'veis efeitos da industrial izaçio.

Nio se deseja certamente retornar à situaçio de alguns siculos
atr's. quando o aumento da populaçio era controlado pela fome e
pela doença. mas ati agora n~o conseguimos aprender a superar os
problemas do presente (1).

(1) MEADOWS. Donella H.e. I Limiti dell0 Sviluppo. Arnaldo Mon-
dadori Editore. Milano. Italy. 1972. p'g. 23.
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Ainda, faltando uma clara visio de como queremos o nosso futuro.
nio sabemos qual a dire~io precisa a conduzir a enorme for~a re-
presentada pela pesquisa científica e tecnoldgica. uma força po-
tencialmente capaz de dar. seja o progresso. seja a destrui~io.

Próprio nesse ponto. vizinho da fel iz conclusio da velha luta
entre o homem contra a pobreza. a doen~a e a escravatura ao tra-
balho. aparecem a desilusio e a d~vida.

Começamos a perceber que a nossa sociedade tecnológica cada pas-
so em frente, proporciona ao próprio homem mais imponente e mais
forte. que a cada novo poder conquistado sobre a natureza parece
ser sobre si próprio.

A ciência e a tecnologia que conduziram seja ~ usina termonu-
clear. seja ~ riqueza e a prosperidade; o aumento da populaçio e
o desenvolvimento das cidades conduziram ao novo e desagradável
tipo de pobreza. a marginaliza~io urbana. culturalmente est(ril.
numeroso e degradante; a eletricidade e a força motriz têm redu-
zido a área de trabalho manual. tolhendo uma certa satisfaçio
tradicional. o automóvel traz liberdade de movimento, mas traz
como consequ&ncia o risco. rufdo e a polui~io.

As consequ&ncias indesejáveis da tecnologia sio todos muito ób-
viose const ituem uma amea~a que pode tornar irrevers{vel para o
nosso ambiente natural~ os indiv{duos sio sempre mais alienados
da sociedade e refletem ~s autoridades. a droga. o crime e a de-
linqu&ncia estio em constante aumento. a diminui~io da f(. nio
só no sentido reI igioso que tem sustentado o homem há s(culos.
mas na classe pol {t ica e na eficácia da reforma social. Todas
essas dificuldades parecem aumentar dia a dia.

Assim. com o progresso cient (fico e tecnológico. surgem enormes
divergências psicológicas. políticas e econ8micas que se contra-
pie ao "ter" e unio ter" nesse mundo. Um posterior agravante
desse estado ( a inevitável explosio política.

Nesse perrod~ de rápidas mudanças. chegamos ~ conclusio de que o
homem (uma criatura que entende a sua origem. que sob um certo
aspecto há algum poder sobre o seu futuro. mas que falta um sen-
tido concreto de orienta~io.

A tecnologia aumentou e supriu enormemente o poder material, mas
parece que pouco influenciou o seu dicernimento e o modo de ra-
ciocinar. A evoluçâo biológica emprega mil&nios para dar vida ~
uma nova esp(cie atrav(s de muta~ies. nio pode mais ser aplicada
~ atual condi~âo do homem. junto ao ponto no qual se deve cons-
truir uma nova via para a evoluçio cultural (2).

(2) MEADOWS. Donella H.e. I Limiti dello Sviluppo. Arnoldo Mon-
dadori Editore, Milano. Italw, 1972, pág. 21.



EntrEtanto, profundas mudan~as dEVEm SEr EfEtuadas para dar um
novo EndErE~O à situa~io mundial antEs qUE sEja muito tardE, mas
nio SE PodE part ir na justa dirE~ioy SE nio EntEndErmos como a
nova real idadE a dEfrontar difErEm daquela qUE o homEm enfrEntou
nos s~culos e mil&nios passados qUE deram forma à sua Evolu~io
bioldgica, psicoldgica E social. como Esses SE transformaram com
a intErvensio do mEsmo homEm. como esta nova rEal idadE l~brida,
em partE natural E Em partE artificial. que condicionam a vida
sobrE o nosso planEta operam rEalmente.

Portanto, a cada progresso cientifico. o primeiro passo estJ em
individualizar e formular exatamente o problema a defrontar.



CAPiTULO 11

CONCEITUACZO DA TECNOLOGIA



i O PROCESSO DE INVENÇ~O

A mudança tecnoldgica associa conceitos e vocabulá~ios como uin-
vençâo", uinovaçâou• UpesquisaU, "desenvolvimento", "desenhos"
que caracterizam ao seu est0do. ~ealçado nos 0lt imos 50 anos com
a produçâo de novas tecnologias pela moderna revolu~âo indus-
trial.

Tais terminologias podem ~s vezes ser vagas, amb(guas ou confl i-
tantes, cuja definiçâo pode caracterizar certa dose de presun-
çâo.

pode significar o processo para obter novas tecnolo-
gias da natureza ou novas tecnologias criadas dentro do proces-
so.

A "inven~âoN impl ica em mudanças tecnoldgicas quando ela afeta
potencialmente o processo p~odutivo e altera os equipamentos.
produtos e organiza~~es at( entâo existentes.(3)

0uando a empresa inco~po~a uma "inven~âo" ~ produçâo. ela está
realizando uma "inovaçJo". Enquanto que a "inven~âo" ( um produ-
to essencialmente intelectual. a "inovaçâo" já ( um fen8meno
econ8mico que depende est~itamente da sua organjzaçâo (4).

pode ser ferramentas ou t(cnicas. produtos ou pro-
produzircessos, equipamentos f{sicos ou m(todos para fazer ou

no limite da capacidade humana.

A tecnologia cor'responde ao processo de apropriaçâo !naterial da
natureza e sua submissJo aos fins humanos (5). Portanto. tem por
objet Ivo a arlicaçâo do conhecimento ~ produçâo come~cial em ge-
ral(6).

"inovaçâo" se~ia
uso e a "difusâo"

o processo para alcançar uma
e a extensâo do seu uso al(m

, ~Invençao para o
do primeiro ins-

tante.

(3) SCHON. Donald A. Technolog~ and Change, 1967. .pago

(4) SANTOS. Theotonio dos. Revoluçâo Cient (fico-T(cnica e Capi-
talismo Contemporâneo,
1983. pág. 71.

Vozes, Petrdpolis. Rio de Janei~o.

(5) Op.cit. pag., 74.

(6) Op.cit •• pagu
_.
! t> II



o USO de tErmos como UpesquisaN E "desenvolvimento" que sio ter-
mos corporal ivos, Estio associados à defEsa da sua tecnologia
PElo Esforço individual.

E: >~ i ~:;t (-":~u.~n~':'j.

c:o b e I"~t <:1. 11. O
CErta aproximaçâo entre os têrmos "invençSoN e Hdes-
homem "descobre" uma lei da f{sica ou um novo cont i-

nente ou um novo astro.

Por outro lado, o homEm Nproduzlf ou HinvEntalf uma nova ferramen-
ta; inicialmente ele imagina para depois levá-lo à criaçâo.
(.:'{ di ;::;t: i n{j:~';{C) pJI'(·:·:'C i ~::.~:·t (·:·:-nt I"(:'·~ <';). 1/ i nv{·:·~n(::~~{DI.,(.:.; ::':l '~"'c:i (.:~nc: i (';". <,:\p"J. i <::::':\d::':'I,'1

leva-nos à novas tecnologias. Nesse sent ido a lfinvEnçâolf carrega
a imagEm da moldura do processo Edsoniano e o engano. A Ifci0ncia
ap} icada", traz a imagem da apl icaçio met6dica das leis conheci-
das da natureza.(6)

2 - A VIS~O RACIONAL DA INVENÇ~O

Frases comuns como Nadministraçâo tecnoldgica" E Iforganizaçâo da
invEnçio" sugerem modElos racionais da invEnçSo qUE florEcEm na
atmosfEra das grandES organizaç8Es como corporaç~Es, dEpartamen-
tos governamentais e organismos dE PEsquisa.

A part ir da dltima mEtade do s0culo, observamos o desenvolvimen-
to da "jnd~stria do conhecimento". Pesquisadores, cient istas e

pesquisa do conhecimento, sâo criados em laborat6rios,

en gen h(.:.:.i ir O':;;

cursos sao apl icados em produtos industriais e de consumo.

experimentais das corporaç~es privadas, universidades e agências
governamentais. Nota-se uma Importância fundamental no intereSSE
das naç~es. cuja ut!lizaçâo para a fabrica~âo dE produtos, bene-
ficiam a sociedadE.
Administradores profissionais utilizam as organizaç8Es indus-
triais como m~canismos de conversio dos r~cursos Essenciais do
talento humano em comodidades f(sicas. receitas e conhecimento
no mErcado de bens e serviços.

MEE. John F., Outubro 1964, págs. 367 37.

De accirdo com o modelo racional. o processo d~ inv~nçao é como
qualquer outra atividade corporativa como venda, contabilidade
ou produçio. que requ~r sua contrnua anál iSE. administraçJo e
(.:.~\i D "J. IJ. <;: ~.;\ o 11

.<
J, :f



nA atividade di~ria de pesquisa e desenvolvimento dirigida sob
um or~amento global sem um controle administrat ivo ••• o resulta-
do da alta produtividade com esfor~o da administra~âo direta,
(.:.:,'::~t (':~.t i ~:;.t i c: ~·:i.m (.:.:,n t E' C) ·f (~':'I" (.:.~c: (~.~ ~.:.tr ::';\n cf E·~~:; PC) '::;~:; i b i 1 i d {'ti. d {.:.:,~:; d (.:.:.~':\t i n ~:.:J i 1" c: o m
sucesso aos objet ivos tra~adosn.

SOCIETY OF PROFESSIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS. Novembro 1963.

UA administraçâo deve estabelecer objetivos real {st icos para a
companhia ••• deve selecionar dicipl inas. programas e desenvolver
a organizaçâo para obter o melhor resultado dessas finalidadesu

•

Os objetivos tecno16gicos determinam os requisitos tecnológicos
para a invençâo.
o processo evolutivo do desenvolvimento devem ser ordenados.

A fase da Hgeraçâo de id0iasu precede à fase da evoluçâo ou o
Hordenamento das id0iasu e o seu refinamento. As duas fases ope-

t j \l i d :r:'t d (.:-:,
c: i i':\ 11

diferentes conjuntos de regras. A primeira requer cria-
e imaginaçâo. e a segunda. o senso critico e Intel i90n-

A invençâo 0 essencialmente um processo intelectual. ou uma
at ividade da aplicaçâo da intelig0ncia para a soluçâo de proble-
mas. Os recursos intelectuais determinam o sucesso do projeto. O
termo invençâo difere em relaçâo às terminologias como relacio-
namento humano ou poesias, onde emoçâo e intuiçâo possuem signi-
ficados espec(ficos.

Os cientistas e engenheiros possuem intelig0ncias (.:.:,

te6ricas, cuja atividade requer o constante exeFc{cio dessas fa-
c: lo! "J. d a d (.,:!::. •• ( / )

De acordo c:om essas consldera~Jes. podemos sistemat izar a inven-
ti: ~.;{C) c: D iriC) !:

objetivo determinado
c)v·d~~·n~,:\dc)
1.1in P I" o c e!,; !:; C) e;.( p '.\ í c: i t D. n D t (,.:.m pD. c: o.J <,I. ~;;. q u.('::.';;t (:~e!::· cI ;;:\~:; d i c: i p '.\ i n <,Ir: :;;

e terminologias sâo esclarecidas.
consiste prioritariamente na ap} ica~âo da intelig2ncia na so-
luçâo dos problemas.

(/) SCHON. Donald A ..Technology and Change. 196/.
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3 - TECNOLOGIA E ANALOGIA TECNOLóGICA

t, f I" on t: E' i i" <:\ d '·:l. t (.,:CnO 1o 9 i ,',1. ti" '·:l.;;:: I" e f 1 f::'; >:o <:; no In (.:.;I"~c "I. do:..C u. ..i "". d <-:.; f i n i····
çâo das novas necessidades tem impl ica~ges na tecnologia. A di-
n f:t in ! c: ~';\ {.:~n t: r (.:.~~':~.ri (~.~C (.:.:,~;:.~:; t d ~':).d (.:.~(.:.:,i';1. t (.:.:,c: n o I C) ~:ji (';"I, c: ~·:·t.lr·a c:t {.:.:.I;' j ~.:.:(':1, Ir! "(;'" i n IV

I
(~.:n ....

çao, ou SEja. um dEtermina o outro. Na visâo racional da inven-
ç: ~i,C) }' P D d (.:.:,in Ci~:~ j d (.:.;n t i 'V i c: i';). Ir- D :;:'1, P i" D 1,./ (.:.:, f t: ~':'i.m(.:.;n t O d t-:.; In ::':),t é r: i ~·:i.~:; t é·c n i c: {;'l. -::~

já ident ificadas ao longo do tempo. na soluçâo de problemas Em
u In ou.t 1"o C <:l.m po "
De fato, na histdria da tecnologia. frEqUEntemente observamos
que a invençâo consistE Em aproveitar a técnica conhecida. de
forma modificada de um campo a ou.tro.

Em funçio dessas considEraçgEs. podErEmos inferir dE que:

A invençâo frequEnt:emente funciona rEtornando aos fEnômenos
intrigantes do passado, antes de ~vançar aos objet ivos explf-
c i t o s ,

pleno de curvas e voltas nio previstas. chEio de
variáveis a serem esclarecidas. problemas e oportunidades a
serem descobErtas ao longo do SEU pErcurso.

NECEssidadEs E técnicas determinam cursos alternat ivos do de-
senvolvimEnto. Nada é plenamentE detErminado.

Nem semprE é POSSíVEl visual Izar as matérias ou tEcnologias a
serEm rEspondidas ao longo do curso.

A tEcnologia toma um novo significado durante a década dE 1970.
onde os problEmas relat ivos ao desenvolvimento, ambiEnte E enEr-
gia tornaram assuntos progrEssivamentE críticos.

NOS anos 50 E 60, associaç3es p~bl icas Em ciência E tEcnologia
Enfocaram mais a ciência do qUE tEcnologia. No entanto. nos dias
de hojE, a inversâo torna-SE vErdadeira.(8)

No n(vEl internacional, a naturEza da tEcnologia tEm sido disse-
c:~':1,d C'I. C D rü b ~·;·I.~:~t {!'\ n t E' c: u i d {';l. cf C) 11 r:~'i t (.:.:,c: n o "1o ~.:J i ti. n <':~. ~·:1.t IJ. ~·:I. '1 i d {':'"d (':~;.' (.:~~~':\'c: (.:.:,i t :ti',

universalmente como uma mercadoria, portador dE uma disfarçada
In (.:.~n ~;:.(':~.EI (·:·:'lrl P F' Ô P l" i ~"il. d {.:.? '::} (:":'l" b f..:.~n (':~"'1-""j c: (':~. o u ri'!::':~.1{.:;~f i c: {':l P ~·:·I.l'· ~':"i. ~':". ~::. D r.:: t {~.:.d ~·:1.d (.:.:, :r

(8) CLARKE, Robin. nSciEnce and Technol09Y in World DEVElop-
Ir! E' n t ,'1 ,. O ::-:f o I" cI 1...1n i v <-:: !" 1:; i t ~:.l P 1" ('!; 1;;·~:;/ UNE ~:;C O, :í. r.? n;:.:;.O >; f D Ir cl :.. OI" (,.:.'·'l. t
Britain. Pás. 111.
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4 - VIS~O DA TECNOLOGIA E ESTRAT6GIA

05 campos da tEcnologia E Estrat~gia, rEcEntEmEntE têm sido ob-
JEto dE Estudo E administraçâo Em árEas sEParadas. InicialmEntE.
m matéria tEcnológica tEm sido estudada com bastantE profundida-
dE Em árEas da administraçâo dE PEsquisa E desEnvolvimEnto €
prOCESSOS dE inovaçâo tEcnológica~ tem sido objEto de exame e
reExamE na dEtErminaçâo dE estruturas organizacionais bEm como
um fator cr{tico na influência da Evoluçâo internacional do ci-
clo dE vida do produto.

Além disso. a moderna inovaçâo tecnológica ~ atualmEntE reconhe-
cida como uma at ividadE complExa. Um dos aspéctos Importantes no
nosso crescimEnto do conhEcimEnto da atividade dE rEalizaçâo da
inovaçâo tecnológica é o SEU processo dEsenvolvido por diVErsas
partes. diVErsos part icipantes. compl icadas parcerias na malha
realimentadora da evoluçâo e informaçâo. E o longo t€mpo nECES-
sirio à sua maturaçâo. AdicionalmEnte. é dada uma grande ênfase
no seu napelo mErcadoldgicoN aliada à vnecEssidadE do usuáriov

•

FinalmEnte a nEcessidadE de se Enfatizar a importância da conti-
nuidade da pesquisa no sent ido de realçar o papel chave das pes""
soas. como a defEsa. empresários, administradorES de tecnologias
no sentido de propiciar a inovaçâo tecnológica.

Um dos
lógica
t ificar

mais significat ivos atributos da moderna inovaçio
existente na modErna e avançada sociedade. podemos
três idéias ou modos de inovaçâo tecnológica.

tecno-
iden-

ModElo I Inovaçio tEcnológica em peqUEnas empresas dE alta
tecnologia.

Modelo 11 Inovaçio tecnológica em grandes
multi-produtos, multi-mercados E

corporaçoes com
mult i-divis~es.

Modelo III - Inovaçio tecnológica em organizaç~es imensas p
complexas, envolvendo instjtujç~es tanto p~blicas
como privadas envolvidos em programas ou miss~es
de larga escalau

Cada modelo possue um vigor e fraquezas próprias. no entanto.
nio sio independentES.

Os dirigentes envolvidos na ~rea da tecnologia devem frequente-
mente escolher e adotar o modo mais apropriado de inovaçio tec-
nológica no sent ido de estabelecer uma efetiva carteira dos ti-
pos de atividade dE inovaçic.



aM'ARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS OOS KlJOS OC INJVAÇAo TEOQ..ll:;ICA

I' AlRIBUTOS
D-lAVES ENTRADA SAíDA

Mercado
Existência
do Perfil
Tecnológico

Importantes
Modos de 1no
vação Tecno-=-

, lógica.
Ambiente

Definição
Global

Sistema de
Comunica -
ção

Estrutura
Organizacio
nal -

Inovação em:
- Linha de Produtos
- Processos
- Sistemas

MODO I

MODO lI!

-~nfase de
uma obra ou
saber tecno
lógico. -

-A capacida-
de é restri
ta a poucas
áreas.

-O perfil
tecnológico
existente
nos altos
dirigentes.

-Limitado e
definido

-Pequeno e
definido.

-Feito pelo
fundador

-Informal,
com poucas
pessoas en-
volvidas.

-Opções exis
tentes são-
limitadas.

-Informal
-Poucas pes-
soas

-Difusão das
informações
não requer
sistema com
plexo de in
.formações.-

-Informal
com poucas
sub-unidades

- Os produtos ou a
Linha de produtos
em objeto, está
limitada à capaci-
dade tecnológica
do dirigente.

MODO II -Múltiplo e
complexo
mas de pos-
sível defi-
nição.

-Mercado de
multi-usuá
rio e com-=-
plexo.

-Complexo
nas· áreas
definidas
de produto
ou processo.
-Consiste de
áreas tecno
lógicas ou
não tecnoló
gicas como-
marketing.

-Complexo,
com mudanças
constantes,
de difícil
definição.
-Dificuldade
na definição
do processo
interno, do
ambiente e
o mercado.

-Necessidade
de relacio-
nar interes
ses múlti -=-
pIos como
impacto, es
tilo, etc.

-Necessidade
de diversos
perfis tec-
nológicos.

-Parcialmente -Complexo
por sistema feito atra-
formal. . vés dos vá-

-Existe vá - rios níveis
rias opções da organiza
tecnológicas cão formal-
analisadas 'õu informal.
por pessoas -Comunicação
específicas efetiva é
e avaliadas de difícil
pelo dirigen' registro
te. -

-t~uito frag-
mentado e
político.

-Comunicação
total impossível. -

-Comunicação
envolvendo
múltiplas I
culturas,nas
múltiplas O!:.
ganizações.
-Comunicação
muitas vezes
limitada à

I organização.

-Complexo com
divisão em
grupos de
produtos.
-O limite de
atuação po-
de ser def'I-nido.

l-Complexo
L fragmentado
-Limites não
definidos.

- Grande número de
produtos e/ou
processos:

_ Envolve grandes e
pequenos produtos,
protótipos ou com-
plexos sistemas en
volvendo múltiplas
organizações e te~
nologias.

Fonte: ROSENBLOON, Richard S. Research on Technological Innovation, Management and Policy,
JAI Press Inc, London, 1986, England, Vol.III, pág. 86.

Quadro 2.2
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No campo da estrat~gia corporativa, a partir de 1960, o pensa-
mento estratégico focal izou um intel igente roteiro de longo pra-
zo de toda a empresa. bem como a efetiva qual idade na lideran~a
para o acompanhamento de suas in~meras tarefas.

Foi também nessa época, uma part icular facinaçâo na revisâo e
desenho da estrutura interna apropriada. controle e sistemas de
informa~âo adequada para suportar toda a estratégia da maximiza-
~âo das oportunidade comerciais e maximiza~âo das oportunidades
d f::'~ f" ,':1. 1h <:\ ••

Durante a d~cada de 60. a estratégia corporat iva foi incrementa-
da de forma analítica e formal de algumas perspicácias e metodo-
lOBias dos campos da economia. finan~a. microeconomia. estat(s-
tica e a teoria da organizaçâo 1ndustrial ..

Na dcicada de 1980. o surgimento de um cenário de host il idade
econ3mica e de um ambiente competitivo, aliada ~ r- (',

1'- (."::c:(.:.~-:5 ~:) ::':1, C} e c:C) no····
mica. surgiu uma reaçâo contra a metodologia e o pensamento es-
trat~gico explicito. Criticas surgiram questionando a estrutura.
planejamento. formulaçâo. negligenciando a sua real competincia.

Sugest~es foram grandes no sentido de retornar ~ estrutura tra-
dicional de imrlementaçâo, conhecimento da tecnologia. operaçâo
e o mercado a part ir dos valores e a prat ica da estratcigia ex-
pl{cita. No entanto, ~ luz do novo complexo estratégico. requer
competincia em ambos os conceitos.

De fato. em áreas baseada na moderna
essencial de ambas as estrat~gias.
assegurar o sucesso a longo prazo.

tecnologia. i absolutamente
i mp 1 í c i t: <:\ (:,: E ;.(P 1 (c í t :::1. p :::1. r' ,:1.

4.1 - FUS!O DA TECNOLOGIA [ A ESTRAT~GIA

No atual estágio. a tecnologia atingiu com o seu crescimento. um
importante fator na tomada de decisâo de alto n{vel nas modernas
corporaç~es. especialmente em setores baseados em tecnologia.
Tambcim a cont(nua tensâo e o quest ionamento entre as perspecti-
vas Impl (citas e expl{citas na estratcigia das modernas corpora-
ç5es. tem realçado a tecnologia como uma importante variável es-
t: I" ,:\ t é9 i c: :::\..

A tecnologia e a estratégia corporat iva podem ser
EntrE si em estilos conjugados ou separados.

o est 110 separado indica que as at ividades relevantes sao execu-
tadas em unidadES separadas da organiza~âo com poucas conexaes
~ormais e pequena direçio ou coordenaçâo estratégica global.

o (.:.:':;;til C)

I'" E'~1~::v ,:\n t (.:.:~::.
conjugado de relacionamento indica que as at ~vidades
sâo normalmente conectados formalmente abaixo de uma

direçâo ou coordenaçâo estratcigica. ExistEm 4 tipos de 1 igaç~es=
Intra-organizacional. inter-organizacional doméstica. inter-or-



~,:J::':1,n i z,:\C i on,:\1 i n t e I" n ::':1, C i on::':\'.I. (':: ';o; fI:t ()1" P r i ',I ,:,\d ti ,,"';oi (,,; t DI'" P I,í, b 1 i C o" Tod os
os tipos dE 1 igaç5ES rEquEr uma maior importância E administra-
çâo ~o tocantE a vários modos dE inovaçâo tEcno16gica rElativo
ao dEsEnho, incrEmEnto na sobrEPosiçâo E intEr-rEla~âc"

MODO DE RELACIONAMENTO TECNOLOGIA-ESTRAT~GIA

Forma dE Inova~âo
T(,,:cnC)'J. óg i C;::l,

~ ~--------------------~~~------~~
Ccn J 1.),9 <:l,c! C)

I mp 1 í c: i to
I n foI'"m::':l,l
Imp I i:'.~m<.~nt ,:\(,::f:\O
I...i nh a
(:I(;: f:\O

E~<p 1 í c i t: C)

FOl"m:::\l
F OI"'IllU'.\,:,\ç:i';\o
~:)t: ~':\.r:' -r:'
(.:\1'\ ,:Í,1 i ~:;E

!'iodClI
lvíodo I I
~1od(J 111

CEntros dist intos dE
(.~1t: i v i d ::,~,d ('::
flU, t on o m i ,:1.

Vários outros moclos sEParados

Formas dE 1 i9a~~c
IntraClrganizacional
1ntEr-Crganizacicnal-dom~st ico
IntEr-Crganizacional-multinacicna'.l.
P~blico - Privado
Vários modos sâo conscientEmEnte
conEctados E coordEnados

------------------------------------------------~7DirE~âo da Evo'.l.uçâo- Novos ComplExos Estrat09icos

ROSENBI...OON. Richard S.
tion, ManagEmEnt and

F< (':': '::i (,,: ::':1, \" C h C) n
P o 1 i c: ::). ."J(~I

T~::c:hnCllo~;.! i c::.". 1
InCnil

Innova""
Lo n d on •

1986. Eng'.l.and.Vel.III. pág" 89.

P OI" t: <:\1"1 t o :' <:1. ~:.: ':;; t I"~U, t I.J,I'· ':", EnfClca os aspéctCls gEnéricos E fundamEn-
dE dECisâo Estrat09ica. CUjCl ponto básicotais na modErna tClrnada

f..:.~n \l c): '1 ...." e m ::

1) A estratégia por si s6 { Explícita. ClndE os administradorEs
atEntam para O ataqUE às tarefas desconhecidas, E em ambiEn-
tes dE crescente complExidade. nClta-sE o crescimEntCl da ES-
trat0gia Expl{cita.

complexidade, torna-SE nECEssária
c:I.!,.J D '1.,:\d o i mp '.\í c i t; D !:: e n d e ,':1. f" ~,:C (,·:b e r

1..1.1\\ (':1.

U,In,:",análiSE mais formal.
,':1.t (':':'n (;:ft. o me: n o I'" "

A Estratégia implícita na visâo pClpular. atividades como illl-
p'J. F::m(:::nt"".(;:iií.o. ::':\Il'ib i ~.:.t1.J.i d<:\c!(,,::, (',:';;il;: ru t: I.!.!"'a (~: ~:; i ':;it cm:::1.~:;, í n';::,t i nt: CJ~:; ~:;f~C)

considErados dE pouca importância Em rElaçâo ao planEJamcntCl



estratégico formal. completando como pouca possibilidade de
visualiza~âo aI iada à dificuldade na montagem de uma boa con-
diçâo de trabalhou

Portanto. o desafio-chave para a moderna estratégia corpora-
t iva é a efet iva educaçio em comportamento estratégico implí--
cito enquanto isso. também a relevância no desenvolvimento do
caminho da estratégia explicita"

ESSES quadros ajudam a realçar a real idade da nova complexi--
dade estratégica que é verdadeiramente global. onde envolvem
simultaneamente a administraçâo de diferentes tipos de orga-
nizaç~es. mercados. produtos e tecnologias; onde se conclui
que uma efetiva competiçio e a cooperaçio criativa podem
construir relevantes ligaçges"

4.2 - A DIMENS~O TECNOLdGICA DA ESTRAT~GIA COMPETITIVA

O grau de mudança tecnológica tem sido um dos prinCipais condu-
tores na compet içio entre ind~strias. Schumpeter (1934) caracte-
rizou a mudança tecno16gica precisamente como uma fonte de Hdes-
truiçio do criador" pela qual monopól ios sio destru(dos e novas
industrias sâo criadas. e exemplos de pot&ncias tecnológicas ca-'
pazes de mudar fronteiras ou regras de compet içio sio hoje fá-
ceis de encontrar"

frnfase no campo da administraçio da tecnologia é largamente re-
velado na condiçâo interna para o sucesso do programa de pesqui-
sa e desenvolvimento no sentido de propiciar uma uniio neCEssá-
ria entre a inovaçâo e a necessidade do usuário"

Flor outro lado. a pesquisa na economia industrial tem voltado
sob a 6t ica da compet içâo tecnológica. enfocando a revelaçio en-'
tre a entrada e sarda com o tamanho da empresa. diversificaçio.
concentra~io na venda da ind~stria. a lucrat ividade e para a ex-
tensâo do limite do invest imento tecnológico para superar a bar-
reira de entrada"

A aus&ncia dos dois campos pode esclarecer como a mudança tecno-
lógica pode afetar regras de competiçâo. e o caminho no qual a
tecnologia pode propiciar a criaçâo da estrat~gia compet itiva
das empresas.(i0)

(10) ROSENBLOOM. Richard
tion, Management and
gland. Vol.l. pás. 1.

S. Research on Technological lnnova-
Polic~. JAI Press. London. 1986. En-



4.3 - TECNOLOGIA E A ESTRUTURA INDUSTRIAL

A potência da tecnologia quando contJm uma var~ável compet itiva.
está habilitada a alterar a competiçâo. mudando a estrutura in-
d u s t; "" i :;:\1.

Visual izando o cenário da competiçâo. notamos a existência de
cinco forças competitivas fundamentais trabalhando nas ind0s-
t: I" i ::":1.::;,.,

índici":"~
cuja força conjunta determina as empresas a aumentar o

do retorno sobre o investimento acima dos custos de opor-
tunidade sobre o capital que consiste em= ameaça de entrada,
substituiçâo. poder de negociaçâo com fornecedor. poder de nego-
ciaçâo com os cl ientes e a rivalidade entre concorrentes.
uma dessas forças estâo subo~dinadas ~ situaçaes econBmicas e
técnicas determinantes que defjnem a pr6pria estrutura indus-
trial e regras de competiçâo.

A estrutura industrial define a arena e a regra do jogo no qual
a estratégia compet it iva tenta atingir um melhor posicionamento
para as empresas.

A finalidade da estratJgia compet itiva ? criar uma postura de-
fensiva da empresa contra as forças competitivas.

Uma possjbil idade de uma aproximaçâo em posicionar a empresa pe-
rante essas forças vulneráveis. é entender o desenho das suas
clelineaçaes= por exemplo. um segmento de mercado espec(fico pode
ser menos exposto com a subst itui~âo por outro. Outra possibili-
dade é o u.so da estratJgia de mudança de estrutura ao seu favor.
Caso analisarmos empresas de sucesso, o n0mero de acertos tem
sucedido com a mudan~a de regras competitivas para uma forma de-

o significado competitivo da mudança tecnoldgica nâo depende na-
da do mérito cient ffico nem do efeito sobre a habilidade da em-
presa em atender as necessidades do mercado. mas os seus impac-
tos na estrutura industrial. Caso a empresa apropria as inova-
~5e5 tecnoldgicas. os impactos de mudançatecno16gica na estru-
tura sâo de fundamental mot ivaçâo na escolha pela empresa da es-
tratégia tecno16gica adequada.
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Forças que conduzEm a compet içâo industrial
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Fonte: ROSENBLOOM. Pichard S. Research on Technological Innova-·
t i 01"1:, Management and Policy. JAI Press. London 1986. En-
gland. Vol.I. Pá9. 3.

4.4 - RISCOS E INCERTEZAS EM INOVACXO TECNOLóGICA

o trabalho permanente das corporaçJes, consiste em converter a
incerteza em risco. Este trabalho inicia com a coleta de infor-
maçJes para serem manipulados e processados nos mais baixos ní-
veis da corporaçâo até o surgimento de uma alternat iva clara.
aliada ao seu provável beneficio e o respectivo risco.

Neste ponto. a administraçâo mediante o j090 de investimentos
pode decidir pela melhor alternativa. Esse jogo consiste na aná-
lise das alternat ivas de invesl::imEntos. estimativa do mercado,
custo e possibilidades técnicas, para proceder decisJes de in-o
vestimenta. Esse j090 normalmente é feito com corporaçJes con-
correntes e medido em moeda forte.

Muitas vezes, o processo de inovaçâo é decidido na base de cus-
to/benef{cio provável da moeda. convertendo a linguagem da in-
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dESEmpEnho. EXPEri&ncias. tEStES. eXPErimEnto dE uma
sâo convert idos Em custos. fatia de mErcado. investi-

mento. fluxo dE caixa. E do retorno sobre invEst imEnto.

às veZES inEspEradas.

Esses fatorEs dEscritos, podEm ser v'Esumidos no seguinte:

Um dD~;} aspectos do processo de inovaçâo 0 a conversâo da in-
Em grau de risco. Corpora~5es trabalham no SEntido dE

o desordenado processo da invensâo na forma apropriada
para o Jogo da administraçâo do invest imento. 0uEst5es rElat j-

vas às possibil idades tecno16gicas, mercados e novidades entre
outros. dEVEm ser quest ionados E suficientemente EvidEnciados
e individualmente confrontados com mais informaç5es que podem
ser procEssados. Isso significa qUE o EVEntual r'esiduo dE in-
CErteza da inovaçâo. ou seja em pEqUEna escala, estarâo embu-
t idos nas caracter{sticas nUa racionais da invEn~So.

o prOCESSO Envolve tEmpo E custos. A taxa dos SEUS custos Ini-

cia num n(vel baixo. E Evidencia um rápido crEscimEnto na
1'n~'~'i.i o r i ~':\ -cf C) ~::. c: () in P \" <::1 iYi i ~::'~:;.D ~:; ..v i n ~':\n c: (:,':.i i" D :::'}" ~';\n t {.:,;~::.d ~.~\~:;C) '.1.u. i\;: ~~~ C) d {.:.:,c (.:,I" ....
tas incErtEzas. NeSSE caso. a Empresa PodE incorrer numa dEI j-

cada situaçâo do nâo aproveitamento dos SEUS prdprios compro-
m i ~::.'::~C) ~i; 11 ( t t )

o homEm dEVE se supErar - .1",'n::;:,o i n í c i o ,v \,l (.:.~....

ZES durante o processo - em face a incertezas e sobrE outras
b ~':1. ;:~ (.:.:, ~:;

maior n0mEro de dados e EXEcutar um planejamento cauteloso.

4.5 - ENF00UE SOCIAL

O desenvolvimento tecnológico traz consigo o desapar'ecimento nu-
ma ampla faixa da populaçâo do que se costume chamar de simples
{r' (.::.,!!; p 1::.'; i t o h IJ. 1'1)~':'1.n C) lo" D U. i./ i.':~. '1o I" (.:.:.~:; h U. Ui (';'1, n D ~:;,.. C) ~::" qU. (':'1. i ~:} PC) d (':':'j" i i« IH D ~:;. ,." (.:,:,'::;u in i i'"

no predom(nio, acima de tudo. da preocupaçâo pela sobreviv0ncia.
amor e Just iça humana. Coloca-se muitas VEZES a ~o-

breviv0ncia de máquinas e das instalaç~es acima da vida humana.
Esta valoriza~~o tecnoldgica 0 também produto de um sistema edu-
c ,',l c: i D n ,',l 1 p r- F: ti o m i n ;':\n t E' in e n t ~:~i n t E' 1(':':c: t 1..1, ;':\ 1 i ~:;t ,':1, "

terminar. pois também podemos assina'-
produçâo mundial de 1 ivros. Esta c:ur-lar um aumento da curva de

(11) SCHON. Donald A. Technolo9Y and Change. A Seymour Lawyence
B i:) Cf [{;" f'··J E' i,l.J 't' C)ir' k;.. L,i~:)t·! ;J' :1.(? (!:7 ~l P {;).9 11 ~;5{; ..
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tura mundial e eram capazes de citar qualquer autor. Isto acabou
inclusivE em relaçSo a qualquer especialista ou profissional.

Antes de 1500 se rubI icavam apenas 1000 t (tulos por ano. Em 1965
o n~mero dE t{tulos publicados subiu a 350.000 por ano.

Como mostra Toffler no fim da década de 1960, o governo america-
no publicava 650.000 artigos por ano. E m duraçâo de um be;t-
selleF nas prateleiras vai diminuindo de um décimo em 10 anos.

Fon t (.:.:,::

- -- -- - -, - - - - - - - - -- ----I

I

I
I- - _._- - - - -- - - - - - - - - --. - -

NU de t (tulos por ano

WEIL. Pierre. Sementes para uma
~,~:C';:;:, P i o d E' ,...I ,',\ n E i Ir o. :1.9 \:34), p",\.~;)•

l)(j····
"':) .,:~
",'\.,',:

A revista científica mais antiga foi publ icada em Londres em
1665. seguida de 3 ou 4 similarES na Europa.
i\l D j ri r c: 1 C) .d C) ~:~(.:~..c lJ. "1 o )( I >< C) n Ü m(.:.~!~.Cf ~·:·I.'J. c :':':'1, ri .ç: ::';Ê, r ~':'t ~.!.,. C (.:.:'I"i t (.,::'n ~':~.~.! e (-:~.in ine ::';'1. ••••

dos do século XIX at insia o milhar; Em 1900. 10.000 e. em 1965.
1. (!j ~j fi {?J (., ,:;'; ti E::l:!~ j1' <:..:' ~::. u. 1'(1D v o n d. ri"!(':::'1" C) d (':: ~,. (.:.~IV' i ~:;t ~':'f.~:; c: i (.,::'n t r·f' i c: :::"s. ~::. E' ~:} p E'~c: i ~':'I,"1 j .".

zadas multipl icou-se po~ 10 a cada meio s0culo. (12)

(:1.2) SANTOS, Theotonio dos. Revolu~Jo Cient (fico-T0cnica e Capi-
talismo ContEmpo~âneo, Vozes. Petrorol is, Rio de Janei~o.
:t ~?D3:.. p~:).~JOI {?é, 11
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pria EspEcial idadE. A maioria dos univErsitários tEm qUE SE con-
dE abstracts (rEsumos). 1 imitando-sE a lEr (.:.:.>~t (.:.~n ::;o

apEnas os artigos ou livros qUE mais lhE conCErnEM OU lhE intE-

o mEsmo SE dá com os congrESSOS culturais ou profissionais. As
EspEcial izaç~Es s~o t~o variadas qUE n~o 0 raro rEal izarEm-sE na
mEsma rEgi~o OU pa(s, vários congrESSOS sobrE divErsas ESPEcia-
l idadES do mEsmo ramo profissional. MEsmo Em cada um dos con-
grEssos nacionais
todas as palEstras

C) u i ri t ~.:.~~"n ~':).c: j Dri ~':~.j '::; n H o (.:~ p o ~:;.::;.( IV' (.:.:.1 ~·:l.~:~ ~;;. t .;::. t t r ~';'t

E comunicaç~ES. pois s~o tantas qUE os pro-
gramadorEs têm dE orsanizar sEss~es paralElas qUE os grandes
congrESSOS atingEm às VEZES a várias deZEnas realizadas ao mEsmo
t {':':',HPD 11

_.- - _.- - - - - - -

InvEnç5es E dEscobertas SEgundo MUMFORD

FontE= WEIL. PiErre. SEmEntEs para uma Nova Era. PEtropolis. Vo-
ZES, Rio de JanEiro,

Esta criSE dE Explos~o do conhEcimento VEm ExatamEntE na hora Em
Cf U. f::·; o h G mG:"H d (.:.~'::;c: o b i" (:..~ qu (.:.:. (~':1 (.::..t (.:.:.m d f::.:. ri t !I" CI cI(.,::'~:;.i), D 1.•\ In (.:.~".I.h c 1" ::":':. i n d ::';':.)'
faz partE dE um sistEma dE informát ica onisciEntE E tEm aCESSO a
EStE vasto bicomputador qUE trabalha para e]e~

Tudo indica que a Explos~o de conhEcimEntos é oriunda Em grande
partE da competiç~o provocada PElo aumento populacional. mais
gEntE nECEssita dE mais profissionais. EStES para sobreviverEM E

certo status sociBl. t0m que produzir trabalhos origi-
nais E realizar novas dEscobertas.

5 - EXPLOsKo ENERG(TICA

Outro fato qUE dEcorre do aUMento de conhecimentos é o caso da
Energia nas suas difErentES formas pElo homem. Também aqui a
c: ur: 1",,-: {:":. 'ú (.:.:.::.~Fi Dn (.:.:.n c: i {':),1 /I tOi 1 i ~·S';!;.~. ri (.:.:.~:;~:;(.:.:.t e: ir' r:(.:.:.n o , {.::~P E' f'" ,f (.:.:.! t :;':'õ. B! (.:.:.n t (.:.:.c: C) n .."



cEb{vel a tEndfncia para o infinito, já qUE ci o prdprio da EnEr-'
ela, a partir da dEscobErta de sua forma nuclEar.

HP
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CrEscimento do Consumo Energcitico

1 - for~a humana
;? .Jume n t: o
:;) 1:>0 i
.<'{. C ::':1, '''; ~:\ '1 o
5 - moinho tocado à água
6 - moinho dE vEnto
7 - máquina de Watt
8 - máquina maritima (1850)
9 - central elcitrica

10 - propulsâo de foguetes (1961)

Q 1.1•• :\ di" o ;;.:..7

FClnte: WEIL, Pierre. Sementes para uma Nova Era, PEtropolis, Vo-
zes, Rio de Janeiro. 1984. pág. 36.

Isso nio deixa de introduzir uma nota otimista nCl que se refere
as possibil idades dE sair da crise ~nergcit ica atual em que o
mundo está ainda dependente de rEcursClS fósseis; a substituiçâo
gradativa desse sistema rápidamente esgotável como o do carvio e
dCl PEtróleCl por um sistema Energcitico CClnstantemente renovável
integrando o hidraul icCl. o eólicCl. o solar, o maremotor entre
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outros ou o sist~ma at8mico. Nisto t~rá d~ s~ l~var ~m conta fa-
tor~s ~coldgicos ainda ~m grand~ part~ d~sconhecidos.

Do aumento da pot0ncia motora resulta outv'a curva que t~rmina
numa forma exponencial: ~ o aumento do consumo de energia primá-
I" i <,i.•

I,
.r.

Crise do petrdleo

II Gu~rraMundial

Aumento do Consumo de Energia Primária

Font~= Cor'reio da Un~sco

A substituiçâo d~ssas formas primárias pela energia at8mica co-
loca a humanidad~ diant~ d~ novos probl~mas qu~ d~s~mbocam no
perigo da contaminaçâo por acidentes sem contar o 1 ixo at8mico
qu~ ainda nâo ~ncontrou soluçâo satisfat6ria.(13)

(13) WEIL. Pierr~. Sementes para uma Nova Era. Petropolis. Vo-
z~s. Rio d~ Janeiro. 1984. 192p.



CAPiTULO III

ESTRAT~GIA TECNOLóGICA JAPONESA



1 - CONSIDERAC8ES INICIAIS

DESdE O f~nal da sEgunda gUErra mundial. o JapSo tEm trabalhado
em ;:il.d qu.i I" i I"

foi o caminho mais rápido para a rEcuperaçSo da econonomia pds-
avan~ada tEcnologia a partir do ocidEntE. A cdria

DurantE 0 per(odo de transiçSo. o estabelecimEnto da pol{tica
industrjal foi o ObjEtivo prioritário. com o incremento do con-
~:;u mD d (.:.~ 'p !/' o ti tI. t C) ~:~ b :;'ft ~::. j c C) ~:~ c:D mC) o C ::':t r' ~l~'i~D :,' ·F (':':'1" i/ o (.:.; (':'1. ,~: C) C-::' f::·:· m m(.:.:,~.:Ju n d D

plano o controlE da inflaçSo. a racionalizaçSo de produçSo in-
dustrial. promoçSo da exportaçSo e o aperfeiçoamento da tEcnolo-
gia indu.strial no sentido de fortaleCEr a mOEda.

arte de copiar, os japonEses incluiram fator
implementaçSo de melhoramEntos na tEcnologia

i in por: t <':i. n t (.:.:;c: D H1 f.:)

f:"::' ;.~ t ('":;tI" n ~':l. I: ~:) C) b {':\
oriEntaç~o do MIT! (Minister~ of International Trade and Indus-
try - VEr Cap(tulo 111. parágrafo 3>, as companhias
p (.:.;;::.{':".d {';\in f..:.; n t (.:~e rn n C) \/ (':'1. S p 1 ~';·I.n t <':\ ~::. {.:.:, (.:.:, q u t P <:'i. rnen t C) s P (':".1" ;":~. p 1" C) d 1.1 :~.:~ i I" P 1" o d u.....
tos dE baixo custo. A qualidade SE tornou uma obsessBo nacional.
( :1.-4)

sua compet itividadE. A criat ividadE SE tornou o novo

Na v\sBo do MITI para os prdximos anos. ci a mudança da estratci-
gia da cdpia para a criatividade rumo ao sciculo XXI.

2 - DIVERSIDADE E INOVAC~O NA ADMINISTRAC~O DA TECNOLOGIA JAPONESA.

As companhias japonesas, Em ind~strias como automdveis e eletr8-
nica, alcançaram rEPutaç5Es universais de Excel&ncia na adminis-
traçBo da transfer&ncia de tecnologia, no aperfEiçoamento dos
processos dE manufatura, no controle de qual idadE e de inventá-
rio, na Engenharia de produto, dos fornEcedores e nas relaç~es
d c-:-:' t r: ~·:·I.b t·:'!. 'J. h C) 'I

c: u. .j ":".

no Japio POSSUE uma face rara e uma visio particularmente espe-
c: {Pic':'I.•

Sua peculiar tend0ncia ou personal idade. sio influ0ncias da
1.:"::' >~p {.,:~~:.~r~n c: i (':\ D !..t i n t (.:.:.~...p IJ' (-:.:. t 'i:t. ç: í} (.:.:.~:!. p t'· (.:~\i i i·~I.~:~. d 1:'::' Ci u t r: (':'t ~:~ (.:.:.m p I:' (7~~:>~':l.~:;, n ~':\
administraçâo das operaç5es e trabalho.

Sheridan, The Technopol is Strateg~, Prentlce Hall
Press, NEW York. 1986, USA. pág. 114.



Suas liberdades das aç3es nas empresas. a habil idade na Olre-
çâo de sistemas de manufaturas ou R & D (pesquisa e desenvol-
vimento). para responder criativamente às condiç3es de merca-
do, id€ntjficar oportunidades comerciais. o uso da geografia €
logistica, de bens como equipamentos e p0blicos de forma dife-
r'ente ou mais €ficiente do que os antecessores ou concorr2n-

ob ~:;.(.:.:.".v ;:;1...•• ~;; e
r,'

~':1.(;: O (.:.:,~:~

tratados homogeneamente e unido, com pouca evid2ncia para a sua
criat ividade individual. Esse esteFe6tipo refletindo pobreza de
informaçâo nâo é a real idade.

Caso anal isarmos individualmente as aç3es das
tramos enormes impactos na sua caracter{stica
a dificuldade em identificar um modelo simples

i::·:·n C Oi"i ....

operacional. pois
de aI imentaçJo da

Nota-se entre as empresas uma efici2ncia similar, por r'az5es si-
milares= algumas se concentram em técnicas de administraç50 da
produçâo. outros sobre automaçJo. outr'os sobre desenvolvimento
de produtos. e outros em mercado externo. Observa-se uma certa
~;; j m i 1 ::":\lI" i d (':"t d (.:.:, (.:.:,n t 1'" (:..~ :t:'" i:) E'~In p ~J' E':' ';:; ~·:·l.~:; c c, n'l D :: q \.1 (':".n t C) '::; d {.:.:,~:;(.:.~n \/ C) 1 1,./ (.:.; li' ~':'.rn !..I. in {':'i.

efetiva técnica de produçâo ffjust-in-t imeu
• qualidade assegura-

da. controle da at ividade ou fornecimento de insumos. sâo Sim-
ples resultados do planejamento estratégiCO dos administradorES
atuando Em condi~3Es similares de mercado ou uma cópia de oV'ga-
nizaç3Es de sucesso.

No Entanto, podemos efetuar algumas 9EneFalizaç5Es sobre a admi-
nistraçâo japonEsa. Por Exemplo, o desenvolvimento da habilidade
(.:.~IH (.:.-;;.~ P o r: t (':).(,;:~.;{C) d <":'I, ~:; ~ n d u ';:;.t: ~:. i i':'~m c c:«m \/ ~':"1'" j (.:~.d ~;í.d (.:.;~::. d &:••~ t ec n o '.(C) ::.:J i <":i. 1 n t {.:.":n ....
siva demandam um cont (nuo aprendizado. aperfeiçoamEnto e inova-

,.,
(;: (':1, C) /I

tF:\"l"\O

I a d o ,..
envolvem planejamento e acordos de longo prazo. Por outro

existem pequenas evid2ncias de que a similaridade entre as
emprEsas japonesas sâo frutos da "inevitável" ou consequ2ncias
ExpontgnEas da cultura Japonesa.

Outros observadores citam que a VErdadeira criatividade E fre-
qUEnte Esfor~o individual formam a administraçJo tecnológica a
n(vEI dE empresa.

A combinaç~o da paI (tica necessária pap'a ultrapassar os n!ve!s
internacionais dE custo e qualidade resultam em grandes neg6-
cios. mas fruto dE muito tempo desprendido.

(i5) TATSUNO. Sheridan. ThE Technopol is StratESW. PrEnt ice Hall
F r: ~:.~~:;~::.7 r~(~~t.:\~ ...( C) r k :.' :1.9 ~:~ó~. LJ~:)ti,.. P <;'1. ::.:J n t:i. I:~~ 11



Pesquisadores acad0micos observam a especial izaç~o das 1 inhas
funcionais. o estudo da performance macroeconBmico, pol ft ic:a go-
vernamental. estratégia comercial. administraç~o da tecnologia
o I.Á 1'. E· ..t ;:1. i.:: () (,~ ~:;. d o t I'· "·1. b "·1. ".[ h o n ~.;\o 1'.e t I'· ,·,1. t ,·,1.m Fi o r: c: o IHP I c,,·t o o qu.(". Ir \:-:.,:\ "I. me n ....
te as EmprEsas Japonesas tem real izado E porque. Esta é uma ver-
dade na qual o desenvolvimento japon0s tem sido altamente pes-
soal e din&mico. Torna-se nEcessário aprofundar no estudo das
suas rela~3es pessoais o tempo todo. no qual os Estudiosos mui-
tas vezes abandonam.
~ UIH ponto importante. pois geralmente as empresas japonEsas
operam em ambientes parcialmente fechados. Deve também ser ob-
servado a sua operaçJo em um ra{s de dimens3es pequenas, prote-
gido da concorr0ncia externa que tem móldado o planejamento e a
carácterist ica adotado na rol it ica das companhias japonesas.

Outra evidência é a de que grande n0mero de grandes
japonesas iniciou com a ajuda governamental na prote~âo ou pro-
mo~âo. No entanto, tornaram-se eficientes mundialmente após o
benefrcio da intensa concorrência interna e esforço dos seus
funcionários E administradores em aprender da concorrência tanto
interna COlHO externa, e nela incluindo seus perfis em desenvol-
vimento independente de processo e produtos.

3 - FUNÇ8ES DO MITI

f:~~; (i r i Si (~.~n~~;.
t ,s- ~:J) ,.. pod ô;,.:·

ri i n i st ér i o
~::.1J.::':\ ci i ...." i ~::.~;{C)
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ser delineado a part ir do estabelecimento em 1881 do
da Agricultura E Comércio. E mais especificamente a
em 1925 entre Ministério do Comércio e Ministério da

D 1..\ I'· ,:,.rit I;:~

;'::'·H!':I em
C C) m (.:~:i'· c: i o u

a Segunda Guerra Mundial. a sua estrutura foi reorgani-
Ministério das Muni~5es e Ministério da Agricultura e

Nos anos imediatamente após a Segunda GueFra Mundial. houve um
(.:.;~::.·FC) ,t. <.;: o b i ".I.<':\ t i.~.:,J' ~':\ "1 ( ..J ::':'i. p~.;{D .... E ~::.t (:\d C) ~::. I.Jn i d C) ~::.) n C) ~:; f::.; n t \ d D c\e d e: fi) C) C 1:- (':1. ••••
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nominado HzaibatsuH• reescrevendo a constituiçâo incluindo a lei
do anti-monopól io em 1949, iniciando assim uma lHoderna e 1 iber·al
(:':;C onom i i::I, 11 (:t 6)

Nesse instante, foi abol ido o Ministério das Comunica~3es divi-
dindo-o em Ministério das Telecomunicaç5es e o Minist~Fio do
C OI'" I'· (,.:.i o ..

(16) OJIMI Y. The Industrial rol icy of Japan. Organizat ion for
Economic Co-operat íon and Development. Paris. 1970, France.
P<':). EI u ·46 ti
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No entanto, ap6s a ocupa~âo americana em 1952. foram fundidos em
Mlnistcirio do Correio e Telecomunicaç~es (MPT) atual e o Minis-
tcirio da Ind0stria e Comcircio em Ministcirio da Industria e Co-
mcircio Internacional (MIT!).
Essa modificaçâo ci fruto do esfor~o japonês em diminuir a depEn-
dência na ajuda amEricana e no combatE à Infla~50 pds-guerra.

E "I.a ~:;i mb o 'J,I :;.~a ,',1, mi..i d ,':1, n (i: :::1. d ,':1, D !" j e n t <:1, ç ;~;:C) d ::':1, po '1 (t i c ,':\ I n d u.~::'t I" i <:l 1 b <i\ ....

seada no objet Ivo de maximizar a produ~5o dE materiais básicos.
numa a po] rtlca orientada em dire~âo à economia intErnaciDnal no
intuito de proMo~âo do comcirclo. a reestruturaç50 e modernizaç5o
di':\ ind,)~:;tr·l~':.fI

Essa rEorganizaçâo teve outros dEsdobramentos. como a divisâC) da
pesquisa el~tranica entre dois novos ministcirios. A PEsquisa em
comunicaçâD em ECL CElectrical Comrnunlcat ion Laboratory) anexo
ao NTT CNippon Te'1egraph and Telephone).

A pesquisa eletr6nica foi dirigida pelo MIT! cC)m a cria~âC) dD
ETL CEletrotechnical Laboratory) a part ir dos pesquisadores do
antigo MCI e da STA (Agência para Ciência e Tecnologia Indus-

do
transistores para o novo sistema dE cornunicaç~es, E o
pr6prio MITr. Como resu"l.tado. a NTT se I 1"1C IJ.!r; ti i u di::':

enfocou os computadores e bEns de consumo, pois a sua res-
ponsabilidade expandiu para o cDmcircio extEriDr. (17)

Atualmente o MITI está organizado ao longo da atuaçâo vErt ica1 E
horizontal dos seus departamentos.
j,) {::)1J' (.,:~ {:1. 1 1'"1d '..I, ~::. t 11' i ;::'t. 1 .... P '1 'El ne ,.1 <.:'t. li. (.:~.n t D E' i mp '1e In (.:.~n t: (':1. ç: f~~o d E" Po '1 \' t t c: (':'t ':!:.

SEtor~ais no SEntido dE p~omovEr um sol ido desenvolvimEnto
das Ind0strlas Envolvidas (Ind0stria PEsada. Ouímica. TExtil
e Uso Geral. Ut ilidadEs P0blicas. Minerais. 61Eo E Carvâo Mi-

P C) 1 ,..t i c: <':), I n d u ~:;t r: i ~':~.1 .... Fi I ~':l.n(.:.:.J ~·t~I'(i (.:.~nt D (~.~ i in p '1 (-::.IH (-:.:.n t ~':'..ç: ~.;{C) d (.:.:. P o '1
cas globais ou horizontais comum a todos os setores.
exemplo a reorganiza~Go industrial. aloca~âo de regi~es
dustriais, distribui~âo E protEçâo do consumidor. etc.

(t i· ..·
POI"

i n..·

3) Comércio e DeSEnvolvimEnto E CDmcircio IntErnacional - Se En-
\! D 1 V ('!: C C) m ,',l po '.I. (t i c: ":'l. c: D m E r c i ,',l '). e po '.\ ít I c: ;:,\~:; 1" I::: '1,',I, t I 'v' .:,\ j" ;\ ",.j u d ,',1.

econ8mica E c:ooperaçGo.
4) ProteçGo e Segurança Ambiental - Assuntos re'1ativDs a protE-

~âo contra abusos industriais E com a po1(tica dE

ShEridan. lhe Technopo1 is Strategy. Pr'entice Hall
PrEss. New York, 1986. USA. pá9. 5.



5) Pequenas e M0dias empresas - Administraçâo de programas go-
vernamentais destinado a essas áreas.

6) Agência de Patentes - Administra~âo das patentes. incluindo o
exame e registro dos direitos de propriedade industrial.

7) Agência para Ciência e Tecnologia - Responsável pela pol{t ica
de desenvolvimento tecnoldgico possuindo programas prdrrios
de pesquisa e desenvolvimento nos seus 15 laboratdrios nacio-
n .,l. 1 d (.,:. Fi e~:;q 1.1 i !::."'\,. i n c lu i ndo ,·,r. ad D (j: :~lo (:i: p I'" om U. "I.~;),':i (j: i';{ o d(.:.~p '·i;.d I" 'i') (':'; ~:;
i nd u. ~:;t r i "i:\ i ':::.11 (:t ~:~)

4 - ESTRAT0GIA GLOBAL

A indJstria jaPDnesa parte para o desafio no mercado internacio-
nal. cuja escolha 0 clara: conduzir a tecnologia frente das suas
c c. n c C) 1:' ,... (::~n c i ~':).~;Jf

Antecipaçgo seria a palavra correta. onde o governo
um papel de catallsador. estrategista. cultivador e

d e ~:;(-:,~m p(.:,;n h ,':\
C D1""I~:;uI t o i"

cfe~:~~::.(.:.;,1;; p j:' C) Ei I:' (';'1. In :.::\~:; y c! (.:.:,':::.{.:.~n h (:1, n d o c; Fi {":\ r ~:~ p {:\/""{':~.~':l \,' (':'j. n ~.:JI.J. ::':\ lt· d ~·:'i. t (.:.:,c: n ()"1. Ó ~..:.' i c i":"i.

na virada do s0cu.lo.

Ela consiste em 6 estrat0gias=
P I"~o.i(::·~tD de ngD (P1!.':'·:;;!:lU i !:;,':, ~::' \)e'::>en\lD 1'v' imcn tD) (,:,'I!) Ti"i '1h ";r. P ,',:r,I" ,',r. 1 1.':: 'J. ,';r,

Estratégia de AI iança IntEr'nacional
O c:on c f:~i t o dI;::' T E C h n o p D 1 i ~:;
REde d~ TeI~comunica~~Es
Capital de RiscD E NegdciDs de Risco
Promoçgo SElet iva das Importa~5Es

1ª Estrat0gia - Projeto de R&D (PEsquisa E DEsenvolvimento) em
'f '" i '1 Í'i ,':i P ,',r. I" (,r. ".I. (:.~ '.I. '.:1, "

O cDraçâo da estratégia de comandar a tecnolDgia está no pro-
Jeto de PEsquisa e deSEnvolvimento conjunto. Em 1983. o Japâo
investiu US$ 29 bilh5es (cerca de 2.6% do PNB). ondE a parti-
cipa~âo governamental foi da ordem de 25%. mediantE incentivos
como crédito no imposto. depreciaçâo acelerada dos at ivos. em-
prést imos subsidiados. EtC. Esse tipo de projeto conjunto ge-
ralmente 0 de longa maturaçâo. a caminharem em tri'.l.hasparale-
1":\.!;; n o ~;;f,:' n i: i c!C) d (;~ C r i ,':\,1" 1,.1, li'; (,:,'';:; p (I" i t C) d f;:,~ c:o li'! p e t i f';: ~;~ C) e ~:;i n e \" !;) i <ir.

entv'e as várias equipes de pesquisadores.

(18) OJIMI Y. The Industrial rol icy Df Japan, Organization for
Economic Co-operation anel Development. PariS, 1970, Fran-
c (.:.:,y p ::':),5;J li ·4? ..



20 Estratégia - Estratégia da Aliança Internacional.
No lugar de dependência unilateral do fluxo tecno16gico ~ par-
tir do ocidente. o governo e as corporaç3es propuseram a pes-
quisa conjunta e trocas m~tuas de informaç3es no sent ido de
~::l~::.S (.:.:.EIu. v' ~·:l.i/O
::':i. \i ~:tri <;: ~':~.d ~·:'I.'m· incrementadas com o livre intercâmbio de pl···0····

priedades intelectuais. tornando-se um jogo altamente interes-
~::. {':'1. rI t (.:.~ n ::":1, t (.:.~c:n C) 1 o ~.~i ~':).i n d u. ~:;tI" i (':1. "1 u D f::.:' n t r: o d CJ f::· ~.:Jt" u po s d {.:.:, t 1" ~':". b ::":\"1h D

organizado no seminário de VeFsailles em 1982 de pesquisa tec-
nológica, o Jarâo organizou grupo na área de: pesquisa da se-
gurança em reatores nucleares de águas leves. energia solar
fotovoltaico. fotossinteses e robótica avançada. cujo resulta-
do expressivo foi apresentado no seminário de Wlll iamsburg em
:1. ~?ü~:~OI

3ª Estratégia - O conceito de Tecnopol is.
O conceito de Tecnopol is é o mais ambicioso plano elaborado
pelo MIT!. na criaçâo do Vale do Sil icio ao longo do arquipé-
lago Japonês ao redor do ano 2000. Ideal izado nos anos 80.

.;t (·:·~cn o lo····
tecnopol is simbol iza a uniâo de duas
a estratégia industrial Japonesa. A
gia) enfoca a modernizaçâo da ind0stria japonesa. com a inje-·
~âo de criatividade e sólida raiz tecnológica. A segunda idéia
( p C) '1 j ~:;. ) ~. C:t r: i ~.:J j n ::';'1. 1;':';, Fi~:\1;' t i r d ~':'I, ::':~.ri t i s,~EI, c: Í d {':'d (.:.:-~,~iI" (-:.:.!..:J (':~. q u.(,:.~(.:,:,n -F :;';'1. t j i:(':",
o equilib~io entre ind~stria privada e a p0bl ica no part ilha-
menta de idéias e responsab~l idades.

Na operacional iza~Jo dessas idéias. o MITl desenvolveu a x: :::.

tratégia industr·ial nacional. cujo objet Ivo é a criaçJo de re-
9i5es econ8micas planejadas para desenvolver novos centros de
alta tecnologia. O conceito de tecnopol is pode ser visualizado
como uma versâo moderna da construçâo de um castelo. po~que o
papel principal da obra é o governo. cuja expectativa é de que
suas universidades e os institutos de pesquisa nela alocadas,
gerem novos talentos e novos campos de comé~cio.

ObJet iva a revolu~âo na sociedade Japonesa com o avançado sis-
tema de telecomunicaç5es. 0 um programa denominado de Informa-
t j C) n j\1(':'~t l/,J o 1" k D ~:J~::'t: ('::..in (I 1'-,~~:~):-' c: u..i ~;). ,f," i n ~.;'1. 'J. i d ~':\d !~':. é· '1 i ~:.I<:1. r' ::':\~:; P li' j n c: i ..··
pais cidades do tecnopol is a outras cidades com a rede nacio-

por um sistema de satél ites
para difusâo e comunica~âo. O programa INS tem despertado um
grande rmpeto entre as empresas. domésticos e estrangeiras,
compet indo para fornecer serviços adicionais. com o mercado
emergente como o VALUE-ADDED NETWORK (VAN). Por outro lado. o
INS poderá combinar as mais recentes tecnologias de computado-
res e comunicaçâo opt ica para marcar a transiçâo da comunica-
çao verbal (palavras). para a comunicaçâo audio-visual ( i m~.~....

gens). com o prOCEssamento paralelo utilizando o computador de
~;.:j~:::~ ~:; (:..:.f" (':t ç: ~'i~C) n



5ª Estratégia - Capital dE Risco E NEBdcios dE Risco.
Out i:' ~':\ (.:.:,~:;t r ~:'\t (.~~:.:j i i:':'E, .j ::':"1. Fi (J n (.:.:,S ~':'. {.:~~ C) i n c: F::' 1'"1t i \/ o ~:~.Ci ~':\'1-'"'1 or ~·;·I.In en t: C) d (:..:' u. ;n
mE~cado dE capital dE risco E OS nEs6cios dE risco Em torno dE
EmprEsas rEcém-c~jadas. Como basE, o Japâo aCElEra a difusâo
dE novas tEcnologias. criando novas ind0strias E árEas de tra-
balho com uma Economia Em crEscimEnto gradual. Por outro lado.
ExistE uma mot ivaçâo mais ampla: no SEntido dE qUEbrar urna
imagEm JaponEsa dE imita~âo, com a implanta~âo da s6} ida raiz
tEcno16gica E um Esp{rito EmprEEndedor.

MITI promOVEU lnvent Ivos nos impostos qual ificando as EmprEsas
com seguintEs critérios:
1) PEsquisa Em ElEtr8nica. mEcatr8nica, novos matEriais. bio-

tEcnologia ou softwarE dE computadorEs.

qUE apl icam acima dE 3% da rECEita Em pEsquisa E

~:l:> E:~r(, p r:E' ~:;i,';'ô, '::; c 11" j {':'i, d {';".~:~ o u d i !t· (.:.:,c: ; D n ~·:i.d (';1, ~; P ~·:i.l" {':"t C) c: ~:·I.rn PC) d i,':I, ;::", '1t ~·:·I. t (.::.,c: ....
nologia nos 01timos 10 anos.

para atuar no mErcado dE comércio dE OTC ( ()v E':' !'" ....

A Estratégia cons~stE numa política qUE EnvolVE uma variEdadE
d {.:.:, .r:o

(':':'~" I" ~':'~tn (.:.:.n t :c":"1. ;::):: :i:'t P 1" D in D c;~.;{C) d {'':: 1 n \i e: ~::.t i In {.:.:n t D ~::. (.;.:,>~t (::.:.'1' n o '::~;' i n c: (.:.;n ti· ..·
vo ao EstabElEcimEnto dE EmprEsas EstrangEiras nas novas rE-
gi5ES dE alt~ tEcnologia, juros subsidiados, rEvisâo nos pa-
dr5Es E sistEmas dE cErt ificaç5Es. aPEr~EiçoamEnto no sistEma
dE distrlbui~âo para produtos importados, E um complEto siStE-
ma dE informaç5Es comErciais.

Essas Estratégias podEm SEr divididas Em dois pontos:

1) Estratégia IntErna _. DEstina-sE ao dESEnvolvimEnto dE rEgi5Es
r.:: D m ~:'\ i 1"1 ·F tI' ~':l,.••. f:' ~:;t f'" u t .1.1!'O :t:·,. t (.,::'c: n D '1. Ô ~o:J t c: {':i. ct C) ti· ..·
po UsoftN• CEntros dE PEsquisa, capital
dE risco E tElEcomunicaç5Es. Por EXEm-
plo. o programa conjunto dE PEsquisa E
dESEnvolvimEnto do MIT! é dEstinado ~
~ormaçâo dE uma massa cr(tica dE pEsqui-
'::; ~':'Iod o I" e: ~:; c :::'\p ~':"t, :~.:: d (.:.:,·f ~':~.:~.~~:.:.f:' ·f tl' c:n t (.:.:. :c':'. C) ~::. d C)

ocidEntE. Em 1995, tEm como EXPEctat iva
a gEraç~O dE 60.000 patEntES. prOVEndo
in0mEras oportunidades para os capita-
1 i ~:;t ::':'t ~::. d (~:.:.li' i .:::.c: C) ~f



2) Estratégia Externa - ti pi"o D~'!'iC)-G: f~C) d (.:.:, i In PDV' t ~':1.ç:~·~~C) :::.~,::·1t:':~t i v a ,
plica na cooperaçSo internacional. O

i i'l'i····

...! .
\.t\.f

m(nio das áreas básicas como softwares e
desestlmulam as empp"esas es-

trangeiras a se instalarem com o seu
sistema de produ~So.

Em Ü 1 t i m;:,"!.
no"lo;,Ji "I",.

instância,. o governo japon&s espera o capital e a tec-
mas nSo os seus produtos ou a concorr&ncia direta. A

longo prazo essas estratégias proporc~onarSo um grande dividendo
em termos de bom p"elacionamento e incr"emento comeFcial.(19)

// T h ~:.:.'r (-:.? c: h n D PC)'" i:::.
:'i. Cj.i B6 :.' l.J~:)~~1;" P 'Ó. ~.:J~:~ I1

~:)t Ir (':\t E,:' ~] ~.J,I/ )'

::)~"'.'i ;;"1" "/ i .Hall Press. New York.



CAPiTULO IV

OS CAMINHOS PARA A SOCIEDADE TECNOLdGICA



1 - MUDANÇA SOCIAL COM A EVOLUÇ!O TECNOLóGICA.

Tendo como objet ivo final o homem, a evoluç~o tecnoldgica
ter enfoque social.

r:' i n e ~.:i':\VI:": '1
b ('::lri c omo o

a influ&ncia da tecnologia na economia
desenvolvimento da sociedade, e as suas d i \I fI: I"~\:; ,:\ \;; i 1'11....

rI icaçaes devem ser consideradas. anal isadas e reflet idas.

Em primeiro lugar. é importante a criaç50 de mecanismos que in-
centivem o desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento. Outro
ponto é garantir a difus~o dos seuS resultados paralelamente \
sua ampliaç~o, ou seja. a invest 19açio da possibil idade de arl j-

caç~o \ outras áreas conexas. Finalmente a formaç~o de nossas
c I" í t: i c li! !" P ,':1.1",i, ,:1 \:; 1.1,':i c: D n d u ç: \i{ o " ( ;.:.~f(,) :>

Enfocando os grandes projetos atualmente em discuss~o como a dos
surercondutores. programas espaciais ou novas fontes de energia.
todas elas possuem inegavelmente na sua retaguarda. o esforço, a
interaçio r a difus~o de in~merDs resultados de pesquisas e
obras correlatas.
I n I.Í Ine I" o ~:; {.:.:'o:. f (i I"~ç: Dl:;E;,,'1. C) d E,'~:;.e n vo 1 '-,/ i dOI:; n D !;; c (.:.:n t 1"O!:; d 11:: p (~:!:; q u. i!:;":).d ,':\!:;
empresas. cuja pesquisa básica muitas vezes oriundas das univer-
!:; id 'il.c! E'!=:.fOI" mu 'I. ,':1.c! "l. "I.ti",it vé!:;de P('·;!:;qu i 1:;;::1. tec no'1ó 9 i c <:1. int:('::9'"<il.d 'i' .•

2 - O CASO JAPON0S

Se dividirmos a tecnol09ia em etapas de pesquisa básica e a de
processo de rroduç5D, é inegáve'l. a exist&ncia de uma certa lacu-
n ,';1. 1;,.;n t I" I:::' o l:; d C) i ';:; (.:.~',;;t ,:í. 9 i o \:; d «(.:. n tI" C) d o (::'n f D qU I::~ J ,:1. Po n f:~·~:; ..

Por outro lado. experimentou um progresso eCDn6mico e social
fantást: ico com a viabi'1 iza~gCl comercial de seus produtos fIO mer-
cadD mundial após a 2ª guerra mundial ..
Apenas uma etapa recente. que se nota a obtençgo de resultados
expressivos em pesquisa e desenvD'1Vimento. mas ligeiramente dis-
t '·;l. n t: e.,' d o ~:;. p<:1.( ~::.I!..; ~::. I!.':' u. 1" C) P e 1.).~:; I!." o \:; E~:;t ,',\d C) ~:; Uni d o m" In (.:.;!:);,:\ V e 11'1'1 1::':' n t e 'il. d ....
quirlu uma tecnologia fantámt ica em engenharia reversa. ou seja.
o aprlmDramento técnico de uma idéia já difundida.(21)

Hiroyuk i" lhe High TEC" Tre nd
3. (,il09 v p<:Í.!-;.I ••

i n 9~~,.
94..SDugouseisakl.l Kenkyujyo. Japan.

(21) Or.cit .., P~9. 98.
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2.1 - MERCADO

Para a entrada no novo negdcio. houve a combinaçâo do contrato
de licenciamento com a engenharia reversa Juntamente no estudo
do produto exter"no ou técnicas da manufatura. ou em muitas vezes
a compra direta da tecnologia. Existe um consenso de que o Japâo
optou pela via econ6mica na compra das patentes. ou a transfe-
rincia de tecnologia indireta no lugar de cultivar uma pesquisa
ap} icada pr6pria, desenvolvimento do produto e apr"imoramento do
processo. as vezes com pequeno investimento em pesquisa e desen-
volvimento.(22)

Atualmente notamos uma reaval iaçâo dessa idéia entre os pesqui-
sadores. prevendo uma nova correlaçâo de forças no campo da pes-
quisa e desenvolvimento.

Voltando & an&lise da engef\haria reversa Japonesa, observamos
que os seus produtos at ingiram um grau de qual idade e confiabi-
1 idade de alt (ssimo n{vel a um custo equil ibrado. reconhecidos
internacionalmente. Esse fato tem conduzido a um dilema. de que
a engenharia reversa leva ao plágio. consequentemente se viabi-
liza comercialmente a um custo menor do que a respect iva concor-
rincia.

Notamos que os problemas s50 conjugados, porém a sua análise de-
ve ser Individualizada. A razio básica é que no âmbito da manu-
fatura. os problemas sâo espec{ficos independente da pesquisa e
desenvolvimento.

/
AH tecnologia de manufatura de hoje. está calcada fortemente na

automaçio. tornando o processo impessoal.(23)flexibilidade

Processo de produçâo em massa até entio empregado. dispensava um
esforço sobre humano no at ingimento da meta estabelecida, prin-
cipalmente em relaçâo ao tempo enorme empregado com o treinamen-
to.

ESSE 01t imo fator foi um limitador fundamental na ampliaçâo da
fat ia de mErcado. Com a automaçâo da manufatura eSSE gargalo foi
superado.

CASUMANO. Michael A. Diverslty and Innovation in
Technology Mana9Ement, pág. 142.

(23) YOSHIKAWA. Hiroyuk i. The Hlgh Tec. Trend In
Sougou Seisaku Kenkyujyo. Tokyo. Japan, 1989,

90.,pago
Jimintou
96.
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Fatia d~
M~rcado

Conquista da fatia
d~ forma

Conquista da fat ia
d~ m~rcado d~ forma
~stáv~l.

Custo/P~rformanc~ r~lativo
do produto

0uadro 4.1

Conquista da Fat ia d~ m~rcado

A ~xistfncia d~ uma alta tecnologia manufatur~ira suportada p~la
automaçâoj nâo s~ pod~ atingir a pl~na capacidade pr"odutiva s~m
uma ~quip~ d~vidament~ tr~inada. S~m d0vida, dev~mos reconh~cer
que. com a implantaçâo da infra-estrutura manufatureira automa-
tizada. permite uma maior flexibilidade em aumentar a capacidade
de produçâo. Em outras palavras. torna ilimitado o potencial
produtivo. A economia que atingir tal estágio, está condicionada
a ampliar sua participaçâo no mercado como um todo.(24)

o modo ideal para ampliaçâo da fat ia i de forma
isso possibil ita uma melhor adaptaçâo em frente
bulfncias do cenário econ8mico.

gradativa.
" ,a lnumeras

onde
tur-

Por outro lado. nâo podemos deixar de considerar as impl icaç3es
econBmicas e sociais de tais conquistas tecnol6gicas. pois uma
simples conclusâo de que isto traz ap~nas beneficios. seria pre-
cip~tada. A ampl iaçâo da fat ia d~ mercado pode trazer problemas
no comércio exterior, e a automaçâo da manufatura, um problema
d~ desemprego.

2.2 DO MODELO ILIMITADO PARA O MODELO LIMITADO
~

A revoluçâo da tecnologia corresponde a uma das anil ises mais
destacadas dentro do estudo da economia, cuja estrutura se ba-
seia num modelo onde os recursos. energia. mercado e em certos
aspéctos a gerfncia do ser humano, sâo ilimitados.

(24) YOSHIKAWA, Hiroyuk i. The High Tec. Trend in 90, Jimintou
Sou90useisaku Kenkyujyo. Tokyo. Japan, 1989. pago 99.



No entanto. a própria história tem nos ensinado de que os pontos
acima citados s~o 1 imitados. e que a pesquisa e o desenvolvimen-
to deve ser orientada nEsse sentido.

,
Tomemos como Exemplo a tecnologia da otimizaç~o f(sica, ocorrido
na ~rea de semi-condutores. Existe uma verdadeira obsess~o para
sua reduç~o f{sica, aI iada ao aumento da sua capacidade e VElo-
cidade. que correlacionam perfeitamente com o enfoque da 1imita-
ç~o do espaço frsico.
Outro exemplo importante encontramos o modelo da r·eduç~o de cus-
to com o aumento do volume de produç~o, cujo fator inibidor ~ a
1 imita~~o do mercado.
Uma alternativa vi~vel talvez seja o aumento da vida ~til dos
produtos aliando mecanismo de real imentaç~o que possibilita um
autodiagnóst ico de defeitos, um auto-ajuste ou em alguns casos o
auto-reparo.(25)
Esses fatores, em 1 inhas gErais. est~o ligadOS com a confiabil i-
dade dos materiais empregados dentro de um certo ambiente. onde,
um aprofundamento da pesquisa nesse sent ido const itui uma tarefa
de importincia fundamental.

2.3 - O AMBIENTE DA PESQUISA SOB O PONTO DE VISTA BIOL6GICO

A evoluç~o da tecnologia teve um grande impulso mundial na d~ca-
c!;:iJ. de :í.9(;(·;, (,~ 1:1'"01.1;':(,:: corno c:on~;;I!:~qu.bncj;:i'. o "PI'·oblf!:rn'iJ. '.:\lnbient'·iJ.I"
qUES"!:ionando diretamentE o aspecto b~sico e fundamental que ~ o
d i re i t o ~:l. v i d a.•

A pesquisa E o desen~olvimento deixou de enfocar centralmente
os SEres vivos. e se prEOCUpoU basicamente na sua material iza-
ç: ~~(J "

Os dias de hoje conduz a uma importante reflexâo. de que a tec-
nologia adquirida pelo homem. deve estar diretamente ligada à
funç~o do homem dentro do ambiente biológico. A sua permanente
postura da conquista da natureza. a filosofia de progresso i1i-
-mitado. deve ser reaval iado diante desses fatos. Torna-se funda-
mental uma compreensâo do homem sob o ponto de vista cient{fico.
para depois constv·uir uma filosofia de pesquisa e desenvo]vimeD-
to rumo à novas conquistas tecnoldgicas e cient (ficas.(26)

H i r o ~:Ju k i " Thi:::· Hi 91"1 Tec. Trend in 90.
Japan. 1989. pág.

,.1 i Ini nt ou
1. 0.)6 "Sougouseisaku KenkyuJ~o, Tokyo.

( ,.)t ', ,.:. ,.i ) Op"c:it". P<:\".:!"
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2.4 - A POSIÇ~O DO HOMEM NO AMBIENTE BIOLóGICO

UIYi amb i en ti!.,:'
~:;e I" h u ma n o r
~::,U\"9 i mf.,'nto

inadequado aos seres vivos. tambJm nio J adequado ao
isto SE Expl ica a Exlst0ncia dE SErES vivos antES do
do homem , com C(::'I"C,:1, d~:,:::J~,:i.~'(àf().(?(!,Jf() de <:'Inü~:; dE' hi~:;tó""

ria. ~ inEgávEl a sua adaptaçio às mEtamorfoSES do mEio ambien-
tE, muitas VEzes mudando dE forma. mas permanecEndo o mesmo em
seus conceitos básicos.

o ser humano possui 1 imitaç3es. A ci0ncia e a tecnologia procura
completá-las. Essa possibilidade faz a diferença do homem
dos outros serES vivos. A tecnologia fez o homem pensar E agir
dE modo distante dos demais serES vivos. Isso o fez dEparar
diantE de um dilEma. NO homem tendE a destruir o seu próprio
<:\\'l'lb i f.,:nti!,,;! 1'. ( ;;?7 )

O enfoque importantE das próximas etapas da pesquisa e deSEnvol-
vimento J SEm d~vida a FeaproximaçBo do homem com os serES vivos
E consequentelliente à natureza.

2.5 - O ENFOQUE E A METODOLOGIA DA BIOTECNOLOGIA

A biotecnologia enfoca os SEres vivos constitu{dos no sistema
celular que tende a SE multiplicar. A 1"1 (vEl micro. podEmos con-
siderar como uma pErfEita fábrica de cJlulas.

MEdiantE a reestruturaçio dos gens hereditários dE uma cJlula a
outra. pode-SE aumentar a sua produtividade.

Como Exemplo rEal. temos a fabricaçio dE diVErsos horm6nios. In-
sulinas. horm8nios de crescimEnto indispensáveis ao organismo
humano, que sio produzidos na proporçio exata dE cada necessida-
de fisiológica. nâo podendo atender às necessidades alheias.

A viabil iza~~o em escala industrial de tais subst~ncias, ou se-
Ja. a util izaçâo sist&mica dos seres vivos s~o os fundamentos da
b i o t; e c n ol 09 i ,',I,,,

Do ponto de vista tecno16gico, notamos como sentido geral uma
tend0ncia microsc6rica.'visando baixo consumo de energia e oti-
mizaç~o de recursos. consequentemente tornando o sistema cada
VEZ mais complexo e delicado.

ob !i:,«":'1"v a ....!" e 1,1, In ,':'1 f ()I" t: i!."

vivos em Intel ig0ncia
i n cl i n ,:',(;:f:{C) n,:"

;::",1" t i f i c i ,':lI 01..1,

adoçâo das funç3es
computadores de 5ª

( ;2?) Y ()~)H I \( (:1 lt,1(~I , H i 1" o :"J u I< i" T h e H i ~:,:Jh "r c:':'c: " T 1" i!.~ri d in? 0 " ,..1 i m i n t o u.
::;01.1 !;JOl.J.l5e i l,;,'Õ\\{ I.J. !( f.-:nk ~:Jl.lj !:lO" T ok !:JO r ...1"', p.:\n r :1.'109" p,i\ ~:j" 1,17"
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1 - DIFUS~O DA PES0UISA BdSICA

D IJ, !" ,:\ n t e
C (':'~n ti" ,:1. 'I.
E~:;t;:"do~;;

o sciculo XIX. a EUFopa tendo a Inglaterra como
de tecnologia, foi o centro econ8mico mundia'l.,

Unidos como o seu mais direto perSEguidor.

~:·{~·,:u. pó 1 C)

t en d o D~;;

No ~:;é c 1,,\'J. o XX r C)~:; E!:; t: (':\d O !,;U n i d O!:; p;::\<;; ~:; ,'" \" ,'" m (':\ 'I. i d (!.'~I" "", I" ,:\ (,~C O n O m i".,
mundial PErseguido pelo Japâo, e Já no final no século t:emos
acompanhado uma competiçâo cada vez mais acirrada entre os dois
p {':'1. r ~:;(.:.;~:; u ( 4 l{. )

Como estratégia do desenvolvimento técnico bastante util izada,
encontramos as etapas de aquisiçâo da tecnologia. a sua absorçâo
para depois part ir para uma tecnologia própria nova E mais avan-
ç: ,'",c! ':1. "

D0:,t en t OI" ,,\ d <:\ IH,'" i~;; <:, n t i 9,:\ h i f:; t ó ," i ,':\d t:'" t (,:,:'cno'),o 9 i ""," <;\ E lJ, r o p':l, t E'ln '''''::;e
caractErizado por manter um Elevado p2so à pesquisa básica. dei-
xando uma certa lacuna à sua industrial izaçâo. Ao contrá~io. vi-
mos no Japâo uma preocuraçâo em adaptar a tecnologia desenvolvi-
da às necessidades do mercado, e após a sua engenharizaçâo.
avança rapidamente para a sua manufatura.

Os Estados Unidos conseguem aI lar as duas partes, inicialmente
invest indo maciçamente na pesquisa básica, bem como a sua enge-
nharia do produto com manufatura cada vez mais flexível e de
b ~':\1 >~D C U ~:;.t C) li ( ..t~'~:.:.;)

Nota-se portanto. em cada país uma fiel observância as suas his-
tdrias tecnoldgicas.
Dentro da dinâmica do cenário tecnoldgico mundial. onde a redu-
çâo do tempo de conclusâo é um fator muito importante. notamos a
t E,'n d &~nc: i a P\:l,!" "", UIil,;l, et ,,( p,:\ d (!.':' n fi 'J. ob ;":\'1 i ;;:~<':i.Ç:~\ClN d ,:l, C i t:,i') c: i ,:1, i!::' t €,' C n C)'10""

A globalizaç5o da ci0ncia e tecnologia esti 'J.igada à pr6pria
global izaç50 da economia, onde se destacam duas maneiras de se
conviver. A primeira ( a globalizaçâo pela interdepend0ncia. que
di 0nfase ~ inte9raçâci crescente e à relat Iva uniformizaçâo das
condi~Bes .existenciais das sociedades E os problemas que elas
devem enfrentar na gestâo de recursos
planeta. Ela reflete o crescimento da
diversos setores econ8micos E mercados

materiais e imateriais do
i n t 1/:; !" d (,,:'pe n d f:: 1"1 c: i ;":\(':';n t: r e D~::'

mun d i <'~\ i s; 11

(44) YOKOI, Guenkichi. lhe Profitable Researc:h and Development.
Ac:cord Press. Tokyo. Japan. 1989. pág. 26.
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C) b (:.';'1"1 (·:·:··f í c: i D

in~::;.q IJ. i n {:'!. ~:;

do no~:;~:;o
PElo homEm. faz a tEcnologia
dia a dia. Essas fun~~Es sâo

muitas VEZES EXE~cidas pElos SErES vivos. A biotEcnologia volta-
da para a pEsquisa dE c01ulas E gEns hErEditários, intEragindo
com as máquinas dEntro dE um EnfoquE micro. qUE ampl iada para
uma visâo sistêmica. notamos uma maior aproxima~âo com o SEr hu-
!H "I n o c uJ Co o b .j i!:~t i "lO ·r i n <:1.1 • p <:'. I" ":1 q u "1.1 :::1.t i n 9 i mo l:; u Iri~::l I"~ i!.'; ~::l1 i n ti::: i;J I"~", .....

~âo homEm-máquina.(28)
InEgavElmEntE os SErES vivos EXErCEm uma atividadE muito mais
complExa do qUE as máquinas. ondE O SEU PErfEito aprovEitamEnto
rESPEitando E consErvando o Equil ibrio das suas fun~~Es bioldgi-
cas E mEcânicas. tEmos a VErdadEira ExprEssâo da biotEcnologia.

A tEcnologia dEVE caminhar rEspEitando as 1 imita~3Es rEqUEridas
PElo sêr vivo. a nívEI dE ambiEntE. Espa~o E rECu.rsos.

DEVE ainda lEvar Em considEra~âo dE qUE o SEr humano 0 antES dE
tudo um sfr vivo. E a tEcnolo9ia dEVE Enfocar eSSE asp0cto como
t (.:.:,m~':\ c: (':'~n t ir {·:1. 1 lo' d í j/' (.:.~c: l o n ~':,n d o D t (':';m (';i. )/ U. In o i\ ri C) I,..; ~':'<. ~~; C i in p C) r: t ::':'\n t (:..:'~;;
Etapas para a humanidadE.

A capacidadE tEcnológica bem como a da PEsquisa E dESEnvolvimen-
to JaponEsa na atual idadE 0 observada. avaliada E aguardada nos
principais centros econômicos E roI (ticos do planEta. O dESEn-
volvimEnto da alta tecnologia, a força motriz capaz dE mudar' o
curso da sociEdadE na dcicada dE 90 rumo ao s0cuI0 XXI. nâo SE
po d E i m,':1. 9 i n ,':1I" ~:; (~; iH ,':\ (.:.;f (.:,;t i v "", FI <,I, I" t i c: i p ,':1 <.;: :10 d o ....1"I. P :i{ o ,. qi.i.(,.:.i n (,,:'9 ,',1 V e 1 ....
mEntE comp~E o grupo dos pa(sEs com lidErança mundial na JrEa.

HNo s0cu10 XVI. soldados JaponESES 1 iderados por To~otomi HidE-
woshi invad~ram a Corciia, e. entre os prisionEiros trazidos ao
.,J ~':'I, p~';{D jl h (':'t \} i (';'t c:c:I" a til j ~:; t ~·:1. ~::. E' o i.J, t ,r C) ~:; :ei. I'" t e ':::,'{'j' (·Y:';:; qu. (.:.:, .j ~':\ t i n h~':\m ~·:·I.p <:-:'1" 'F' (.::..~ ....
çoados diferentes tiros de técnica em cerâmica e em trabalhos
com metal. usando métodos desconhecidos no Japâo e nos foram en-
sinados imEdiatamente. A concepçâo que tenho sobre tecnologia.
po I"~é!li:, ('!: ~:; C)b i" e a ,:; 1.).:;:\ IJ. til i d <:l.de p,':\I"~,'" "'I i" "I. ç: "'I h 1.1m':'.n"".:,n~.;\D ~::'c;,' '.I. i IH i t ,,!
às mais recentES invenç5es. nâo imPDrta a que cipoca remontam.
Afinal. pode-se ter nas mâDs grande tecnologia. e nâo saber i.i.sá-
la. Assim como se pode com um tEcnologia simples salvar vidas
h IJ. m ;:l, n ,':l, ~:; " fi ( :.:,:t:) )

(28) YOSHIKAWA. Hirowuk i. The High Tec. Trend in 90. Jimintou
Sou90useisaku Kenkwu.jyo. Tokyo. Japan. 1989. pJg" 118.



o \n(cio da tecnologia no Japâo, teve a engenharia reversa como
seu ponto central. caracterizando-se prel iminarmente como gr"ande
importador mundial de tecnologia. O modelo adotado ap6s a HEra
MeijiU (1920) foi o de seguir os passos dos pa{ses desenvolvidos
tecnologicamente, ou seja. o modelo do tipo "seguidor". A n{vel
de pesqUisa básica totalmente dependente dos Estados Unidos. se
especializou na aplica~âo dessas tecnologias.(30)

o Japâo possui uma extraordinária habil idade para organizar p

adotar a nova tecnologia. caracterizando-se como um dos pa(ses
mais importantes no seu licenciamento.

Todos
qual

os países possuem uma "lacuna tecnoI6gica". mot Ivo pelo
a prática do seu 1 icenciamento é intenso; no entanto. no

Japâo se distingue basicamente por seguintes fatores:

Alto retorno em termos de exportaçJo e produt ividade com a im-
portaçâo da tecnologia.

- Extensivo controle governamental nas at ividades de importaçio
de tecnologia sobre empresas. abrangendo inclusive na sua es-
truturaçgo industrial e na otimizaçgo do seu processo.

- Aplica~5o hábil e extensivo na administraç5o.
pesquisa ~ desenvolvimento domést ico a partir
importada.

Investimento,
da tecnologia

Essas caracter(st icas ngo tem sido um fenBmeno pds-guerra. A
prdrria histdria econBmica japonesa tem mostrado a adoçâo do de-
senvolvimento gradativo da capacidade de ] icenciamento da tecno-
logia e abso~ver os mais avan~ados métodos de produçâo. Podemos
considerar que uma das chaves do seu sucesso pcis-guerr"a foi de-
rivado desse legado hist6rico.(31)

Atualmente, nota-se um grande interesse e preocupaç~o voltado ao
desenvolvimento da pesquisa básica, conforme definido no seminá-
rio uHuman Frontier Science Program" realizado em 1988.

(30) YOSHIKAWA. Hi~oyuk i. The Hi9h Tec. Trend in 90.
Sougouseisaku Kenkyujyo, Tokyo. Japan. 1989. pág.

Jimintou
118.

(31) PATRICK, Hugh e ROSOVSKY. Henry. Asia s New Giant, How the
Japanese Economy Works, The Brookings Institution. USA.
1976. pás. 527.
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o per{odo entre o resultado de uma pesquisa bAsica e a sua via-
biliza~io tecnológica é cada vez mais reduzido.

Descoberta Uso Efetivo

Telefone •••••••••• 1876
RAdio ••••••••••••• 1888 - 1892

Após 56 anos
Após 14 anos (1906)
Após .~anos (1938)l~
Após 9 anos (1945)
Após 5 anos (1953)
Após 3 meses

TV •••••••••••••••• 1907 - 1926
Bomba at3mica ••••• 1939 - 1945
Transistor •••••••• 1948
Laser ••••••••••••• 1960

~ fAcil perceber. em vista disso. quanto se acelera a solicita-
çio. como se torna rApido o surgimento de modifjca~Ses do meio e
quio velozmente se instiga o homem a pesquisar para resolver
problemas cada vez mais complicados. inclusive os da própria so-
breviv~ncia da espécie.(32)
Faltando 10 anos para a virada do século, NOS passosN do Japio ~
observado e aguardada mundialmente.

Uma das grandes caracter{sticas da sociedade japonesa é a sua
avan~ada idade média. onde a experiincia pode ser um fator deci-
sivo para a viabiliza~io da alta tecnologia. Isto se explixa pe-
lo fato de que o tipo de atividade que se espera é o intelectual
no lugar de f(sico. devido ao alto (ndice de automa~io.

A capacidade de adapta~io da sociedade japonesa ~ espantosa.
Após uma preocupa~io generalizada com a crise do petróleo ocor-
rido na d~cada de 1970. a conscientiza~io foi enorme para o seu
racionamento e que levou a redobrar a capacidade de se defrontar
e conviver com a sua escasses.
Como resultado de um esfor~o incomump mudou-se a estrutura eco-
n8mica do paes após a crise do petróleo. onde tivemos at~ a sua
queda do pre~o de venda interno. que possibil itou uma evolu~io
no saldo do com~rcio exterior e o fortalecimento da moeda.

A evolu~io da tecnologia eletr8nica teve um salto a partir da
crise, e a automa~io em larga escala da ind~stria automobil{sti-
ca permitiu atingir a lideran~a mundial.
Gomo consequincia. a maior popula~io mundial de rob8s indus-
triais pertencem ao Japio. liderando definitivamente a tecnolo-
gia de bens de produ~io. e a mecinica de precisio.

(32) HEGENBERG. Le8nidas.1925 - Etapas da Invest iga~io Cient {-
fica. EDUSP. 1976 - Sio Paulo - Vol.I. preimbulo 7.
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Atualmente o paes possui um capital e uma demanda interna jamais
atingida na sua histdria, aliada a uma EXPEri&ncia e capacidade
internacional que o coloca em uma situaçio privilegiada diante
do cenário internacional.

o voltada para a necessidade de sobreviv&ncia. naturalmente, que
a ci&ncia japonesa tende a se concentrar mais no lado prát ico
das coisas do que no tedrico. Ao longo dos anos, tomamos certas
idéias e as convertemos em objetos práticos. em muitos casos
produtos sequer imaginados pelos criadores da tecnologia origi-
nal. Isso é inevitável.

Um bom exemplo na histdria da Sony é a forma como mudamos o
trans(stor. adaptando-o ao uso no rádio. Hoje estamos desenvol-
vendo novos materiais para empregar em aparelhos que sequer sa!-
ram das pranchas de desenho. mas que. sabemos. 10;0 teria sua
necessidade definida.

A maior dificuldade de todo esse processo é aj~star a nova tec-
nologia \ vida das pessoas. A partir do momento em que o p~blico
reconhece a vantagem de uma tecnologia. &le começa a absorv&-la.
(33)

4 - ALTA TECNOLOGIA NO CONTEXTO DE UM PROJETO GIGANTE

A alta tecnologia pode ser observada e anal isada sob diversos
~ngulosn Fazendo uma panorimica sobre a poss(vEl concret izaçio
dos inJmeros projetos em andamento ou em vias de iniciaçio den-
tro do complexo mundo tecnoldgico. pode-se antever poss(veis lm-
rI icaç5es sobre as tEnd&ncias do comportamento humano.

Muitos dos projetos sio carr"egados de sonhos E ilus5es. Mas ob-
servando in~meras transforma~ges da natureza (acidentes Ecoldgj-
cos. climáticos e geográficos) nio podEmos dEscartar a ocorr&n-
cia de uma possível Escassez de energia. interrup~io do fluxo de
informa~5es. impossibilidade no consumo de água e alimEntos.

Caso ocorra uma poss(vel escassez de energia. muitos dos sonhos
do rrdximo século estariam seriamente comprometidos. 0 o mOMento
do fortalecimento da imagem das energias renováveis como energia
solar E as biomassas. Esses fatos podem levar a acelerar grandes
projetos como exploraçio do subterr~neo (geofront). projeto" dE
ilhas artificiais. fontes alternativas dE suprimento de água E
cápsulas espaciais.

(33) DUTTON E.P. Made in Japan. Cultura, SioPauloy 1986, Tradu-
çio de Wladir Dupont, pág. 257.
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o planejamento dos g~andes p~ojetos devem ser conduzidos de for-
ma eguil ibrada. ou seja. nem p~evendo uma catástrofe nem uma
condiç~o espetacula~. ri necessário uma pesquisa madu~a. e uma
profunda análise dos benefícios que a alta tecnologia pode pro-
piciar.

ENERGIA SOLAR: A energia considerada eterna, possue uma densida-
de média de i Kw/m2. ou seja i Kw/H ou uma ener-
gia de 680 Kcal. O seu aproveitamento pleno de-
pende das condiç~es cl imát icas onde o seu armaze-
namento em grande escala tem como ponto crítico.
(34)

BIOMASSA Fixado pela dosagem de luz da energia solar, consti-
tui uma forma de energia renovável. S~o oriundos da
natureza como algas marinhas. casca de citros. liqui-
do de gr~os e eucaliptos.(35)

5 - A REDESCOBERTA DA ROBóTICA

Existe uma preocupaç~o social de que os rob6s industr'iais podem
modificar profundamente o cenário das manufaturas. Quando nos
voltamos para invenç~es que nio criam novas demandas. mas mer'a-
mente tornam mais produtiva uma ind~stria estabelecida, é claro
qUE o impacto inicial da mudança técnica pode gErar sério desem-
prego. Os trabalhadores tecnologicamente desempregados podem
acabar sendo absorvidos, sobretudo se a economia estiver cres-
cendo com rapidez.(36)

Antes dessa preocupaç~o. é necessária r indispensável uma com-
pleta compreens~o do que é a real aplicaç~o do rob8.

A palavra inglesa Urobot", de onde se originou a portuguesa "ro-
b6H, vem da palavra tcheca "robota". Segundo o escritor de ~ IC-
ç~o científica soviético natural izado norte-americano. Isaac
Asimov. "robota" significa em tcheco. "alguém que trabalha em
regime de escravidâo".

(34) YOSHIKAWA. Hiroyuki. The High Tec. Trend in 90. Jimintou
Sougouseisaku Kenkyujyo. TOkyor Japan. 1989. pago 214.

(35) Op.cit.34. pág. 215.

(36) HEILBRONER, Robert L. A Formaç~o da Sociedade Econ6mica.
Guanabara. 1987. Rio de Janeiro. pág. 195.



A palavra Hrob6H entrou para a fic~âo científica e. depois para
a tecnologia pelas mâos do dramaturgo tcheco Karel Kapek. que em
1920 escreveu uma pe~a chamada Rob6s Universais de Rossum CRos-
sum s Universal Robots). onde um in910s produzia um grupo de hu-
man6ides mecanizados.(37)

Com a evo1u~âo da sociedade. a palavra roba foi transformada nu-
ma mJquina que imita as açBes do homem. No m{nimo. os robBs
atuais nâo subst ituem as atividades do homem. a nâo ser em lo-
cais de alto risco como em fornos at6micos ou em ambientes insa-
lubres e de alto risco. A grande maioria exercem at ividaeles sim-
ples comparadas com as do homem. Uma serralheria cujas at ivida-
eles sâo de alto risco. seria benéfica a sua mecanizaçâo; mas na
confecçâo de uma estJtua em madeira ou cerJmica. envolve o toque
pessoal do art ista no seu contorno e na forma, que dificilmente
seria substituído pela mJquina.

Num processo de usinagem. a fixaçâo da peça bruta. bem como a
obt(':~n <.;: f;:o pI" (':'~c is ,',I, d ,':i !:; d iIn (,,@; í)E' !:; d c: !:; (,:~j "I. d ,:t !:; ,. !;; f,{ o ,'"t iv id "I, d("~!:> C om p1e: ....

sâo obtidos mediante recursos adicionais dos processadores de
imagens, tecnologia de sensoreamento e de informJt ica.

Uma operaçâo de prensa de uma chapa pode ser relat ivamente sim-
ples. mas a decisâo entre a sua frente e verso bem como a fixa-
çâo na máquina. torna-se atividade relativamente difícil. Uma
aval iaçâo das condiçBes da superfície da chapa com relaçâo à
umidade e sujeira tem um grau de dificuldade ainda maior.

A automaç50 dessas at ividades. ou em diversas at ividades manufa-
tureiras. s50 solucionadas mediante a utilizaç50 de rob6s at in-
gindo precisoes fantást icas. mas na real idade isto n50 passa de
uma superaç50 de constantes dificuldades encontradas no caminho.
(JB)

sâo equipamentos programáveis. mult ifuncio-
nais utilizados na I inha de produçâo. que
const ituem a linha de frente do processo de
automaçâo industrial. O seu aspecto físico é
completamente diferente do ser humano e ut l-
I izado em atividades como montagem. usina-
~,:,I(,? IH" (':'~::';p ("~d i ç: i?; o " P 1" e n !:; ,',t " in!;; p c-:.~ç: f,{ D ,. P i n t 1.11" ,':l, •

lavagem, etc.(39)

(37) (Folha de Sâo Paulo - Caderno de Informática
p~~~:::;n [i·..·:I.)

Takashi. The High Tec. Concept,. HJ8 Press. Tok-
yo. Japan. 1989, pJg. 222.



ROBBS INTELIGENTES CINIELIGENT ROSOT): Sâo rob8s que possuem
f'I..\n ç; () (:~!:; l:; (,;':n ~:;C) '" i "I, 1 !;; c o mo

(pressâo. força. calor.
luminosidade. olfato). e
1 imitada capacidade de
d i:::' C i !;;~{D" (A~1:>

MECATRONICS : 0 uma palavra h(brida entre mec~nica e a eletrBni-
ca, e define a junçâCl da tecnologia de mec~nica de
precisâo com a eletrBnlca. a n{vel de prDceSSD in-
dustrial ou produto,,(40)

Os robBs nâo se encontram no estágio de evoluçâo capaz de subs-
t ituir as atividades do homem.
A tendência do emprego dos rob8s sâo de ~ubst ituiçâo das at ivi-
dades simples e repet itivas dCl homem. no sentidCl de otimizar o
ambiente manufatureiro"
Um detalhe importante que ~ necessarlO ter em,mente nessas ava-
l iaç~esT~ o estabelecimento de um 1imite que é variável. flex(-
vel, v'elat ivo e dln~mjco.

6 - O DESENVOLVIMENTO TECNOLóGICO CONJUNTO

A obtençâo do progresso tecno16gico nâo se restringe apenas aos
especialistas em ciência, tecnologia ou pesquisas. Muito menos
restrita apenas ao interno de uma mesma companhia. mas de modo
interativo com a concorrência. da pol(tlca governamental. uni-
versidades e dos centros de pesquisas, caminhando em uma s6 di-
reçâo de forma cooperativa.

Os vários temas de alta tecnologia
deverá tornar realidade. mediante a
'.I. i z ":l. ç; ;'~o u

atualmente em evidência. s6
adoçâo do conceito de globa-

SâCl consideraç~es que nâo se podem raciocinar' isolada ou indivi-
dualmente. mas quanto maior interaçio seria mais benéfico para
sua rápida viabilizaçâo.
Atualmente notamos uma grande tend&ncia para projetos conjuntos
entre empresas visando minlmizaçâo de riscos e ot imjza~âo do
tempo e r'ecursos.
PClr outro lado. ~ grande o n0mero de simp6siosr seminários e
congressos tendo como tema a alta tecnologia. superando as habi-
tuais v'ivalidades, visando at ingir objet ivos e resultados sat ls-
f,',t'(; Ól" i O~;;"

( l{,0) H(1~:;HI 110'1"0:, Takashi. lhe High Tec" Concept. HJ8 Press. Tok-
yo. Japan. 1989. pág_ 225"
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Como pol{tica de uma naçâo. um dos pontos importantes, ? a cr~a-
ç00 de um cenário propício à difusâo de tecnologias além do as-
pécto político e econ8mico favorável.

Como no caso japonês. é um ponto de honra, a viabil Izaçâo ~e um
paes que possa contribuir para o progresso e bem estar da huma-
nidade. como no caso de Genebra na Suiça. onde o mundo inteiro
se reune para confer0ncias e debates.(41)

7 - ENFOQUE ECOLóGICO EM ALTA TECNOLOGIA

Na era de alta tecnologia. o tema ecológico deve ser considerado
numa amplitude maior do que 05 requisitos usuais.

O exemplo mais representat Ivo do problema ecológico causado pela
evoluç0o tecnológica. é a destruiçio dos alimentos dos seres vi-
vos. cuja subsist0ncla deveria ser pela lei do mais forte. mas
dentro de um equilibrio natural.

o objetivo final da alta tecnologia, deveria ser a construçâo de
um ambiente favorável ao ser vivo. mas em alguns casos pode tra-
zer consequ0ncias totalmente antag8nicas.

A constante destruiç00 de reservas naturais e o seu consequente
ecosistema, bem orno a destruiçâo da camada dE oz6nlo (03) sâo
EXEmplos mais V"EPrEsentat ivos.(42)

8 - PONTOS CHAVES PARA ATINGIR A SOCIEDADE TECNOLóGICA

Para que a sociedade modErna possa conviver em harmonia com a
tecnologia. seria importante inici~r a anál ise com os 3 princ(-
pios filosóficos básicos da conduta humana. Em resumo, cada ser
humano tem uma postura prdpv"ia de conviv0ncia harm8nica diante
do cenário que se descort ina no horizonte~ esses princ(pios sâo
fundamentados no conceito da uaçâo e reaçâou•

o primeiro princ{pio baseia-se na tend0ncia natural de qUE o ser
humano sempre procura fatos agradáveis, rejeitando fatos que de-
sagradam. adotando o conceito de nagradável-desagradávelN.

(41) HASHIMOTO. Takashi. The High Tec. Concept. HJB Press, Tok-
~o. Jaran. 1989. pás. 226.

(42) Or.cit., pág. 229.
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o segundo baseia-se em fatos materiaisy ou seJay de "lucro-per-
da". Por ~lt imo o princ{pio de "certo-erv'ado"y na sua forma mais
ampla envolvendo a face jur(dica, filosofica e administrativa.

No entanto. os três principios sBo dinâmicos, CUJa importância
se evidencia à cada estágio da vida do ser humano, cuja hierar-
quia varia da infância. adolecência. juventude e na maturidade.
que podem ser resumidos na palavra "amenidade".

Portanto. além de enfocar a tecnologia de ponta do ponto de vis-
ta de conforto. cOModidade, felicidade. a "amenidade" introduz a
ritica do bem estar do homem.

Mediante esse enfoque. poderemos formar elementos necessários no
sentido de captar a essência da tecnologia. permitindo dessa,
forma à elevar o seu grau de relacionamento e convivência.(43)

(43) HASHIMOTO, Takashi. The High Tec. Concept, HJB Press, Tok-
yo. Japao. 1989. pág. 230.
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A segunda forma de global iza~âo leva-nos à mudança estrutural
das modal idades de produçâo. da distribuiçâo e eonsumo de bens e
PI" oduto~;:...
Estes mecanismos nâo estâo mais] igados a uma local izaçâo terri-
torial. notadamente nacional ..

(:', p,:'(I"~ti!"
I" i t o I" i ,:\I ..

dar adquirem uma dimensâo multiterritorial e transter-
Este fen6meno vem acompanhado de uma reestruturaçâo da

industrial e financeiro nacional
pela passagem do capita-
para o capitalismo mun-

economia capitalista em escala mundial

d i :C',. '1 fi ( 46)

c o mo c o mp "1(~:'lne n t o ,;\ (.:.~!:; !:; ,',1. p1"I;'••' Gc: 1.). P ,',1. (j: ~;{o. h c' ,j e r;..:. ~:; t ,; p".(,.:.~:;(,.:n t: E' 1;.':' 1'1'1 qU <;i. 1 ....
quei" p] ,':Ino d(·:~ c omérc i o I;::)·:t (':~I" i OI" ,. enf<:l.ti;:,:.,:\ndo .:\I ém d o pl'·odu.to,
cada vez mais a respectiva tecnologia do produto e processo, ou
seja, uma 1 igaçâCl cada vez maior à pesquisa e desenvCllvimento em
relaçâo ao simples programa de importaçâo e exportaçâo do prCldu-
t C) 11

Desse modo, qualquer invest imentCl em pesquisa e desenvolvimento
básico no âmbito das empresas privadas torna-se um tantCl restri-
to, pois. é necessário um or'~amento a nível de cada projeto.
tornando um 1 imitador para o seu sentido de Hglobal izaçâoH• No
entanto. mesmo dentro dessa 1 imitaçâo. observa-se com surpresa o
fato do surgimento de tecnologias diferenciadas, como por exem-
plo o material cerâmico de alta condutibilidade. Objetivando es-
sas conquistas. grandes corpora~~es dest Inam parte dos seus re-
cursos & pesquiia básica ampla e irrestrita, denominando esses
locais de Centro de Pesquisa Básica. <*)
<*> - A gigante IBM, dentro dos 30 centros de pesquisa e desen-

volvimento disponíveiS no mundo, 3 sâo dest inados exclusi-
vamente & pesquisa básica.(47)

No entanto, sâo poucas as corporaç~es que disp~e desses privilé-
gios. Mas dentro dessa filosofia de incentivo & pesquisa básica.
nota-se o surgimento de centros de pesquisa e desenvolvimento
controlados por empresas privadas. cujos principais objetivos
estâo na área de biotecnologia. novas composiçBes de materiais e
a inteligQncia artificial. Essas iniciativas no entanto devem
!';0:i" com P'·:!.I'· til h 'i:'.d'i:l. !:; .t:: om D ~:)o'./el'·n o r qu/:':,: n os p,'" í !::·E·~:; d r~:~::·Env o1V i dD~::·
at ingem cerca de 50%. onde 20% do total de verbas destinadas sâo
exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento. A sua
estratégica podemos dEstacar em seguintes pontos.

(46) Ricardo Petrelha. As duas Faces da Economia Global. o Esta-
do de Sâo Paulo. 18/03/90 - pás. 40.

(.<'),7) YOI<01,. Guenkichi ..The Profitable Research and Deve'.\opment.
Accord Press. Tokyo. Japan. 1989, pág. 29.
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1 - O futuro da pesquisa e desenvolvimento causará um grande im-
pacto no progresso e bem estar da empresa bem como da naçâo.

2 - ~ resultado da pesquisa e desenvolvimento requEr um tempo
longo de maturaçâo. nEcEssitando dE uma continuidadE de in-
vEst imEnto a longo prazo.

3 - b mEdida qUE a Evoluçâo da pesquisa apl icada aproxima do dE-
SEnvolvimEnto, as variávEis rEstritivas aumEnta. dificultan-
do a cooPEraçâo, ao passo qUE na PEsquisa pura é mais fácil
a convivência EntrE 05 concorrEntes.(48)

2 - 3ª ERA DA REVOLUÇ~O TECNOLOGICA

Voltando à histdria da rEvoluçâo tecnoldgica. atualmEntE podEmos
considErar qUE Encontramos no SEU 39 Estágio. SEm d~vida. tiVE-
mos o SEU in{cio com o surto dE invEnçgEs qUE marcou a REvoluçâo
Industrial no século XVIII~ começando um prOCESSO dE mudança
tEcno16gica. produzindo nâo uma, mas sucEssivas ondas de pro-
grESSO técnico E avanço Econ8mico.(49)

o SEgundo ciclo acontECEU com 05 trabalhos dE Thomas Alva Edison
por volta de 1880 com a tEcnologia da ElEtricidadE. ondE SE pro-
fissional iza E SE torna clara a funçâo da PEsquisa E dESEnvolvi-
mEnto (P&D) no prOCESSO dE dESEnvolvimEnto industrial.

A partir do SUCESSO dE Edison, a produçâo da tEcnologia através
do uso sistEmático E prEmEditado dos métodos E dEscobertas da
PEsquisa ciEnt (fica ganhou corpo E SE ExtEndEu para todos 05 ra-
mos da at ividadE. tornando-sE um prOCESSO industrial.(50)

anos dEPois. Estamos presenciando o SEU tErCEiro ciclo
larga Escala.

Portanto, a aproximaçâo bEm como a convivência com a tEcnologia
do futuro, constitui num fator dE preocupaçges constantES tanto
das EmprEsas como dE uma naçâo.

(48) YOKOI, GUEnkichi. ThE Profitable REsEarch and Development.
Accord PrEss, Tokyo, Japan. 1989. pág. 31.

(49) HEILBRONER. Robert L.
Guanabara, 1987, Rio de

A Formaçâo da SociEdade Econ8mica.
Janeiro, ,pags. 132. 149.

LONGO,
cional

Valdimir Pirrd e.,
- sâo Paulo, NOBEL:

1934. Tecnologia E SobErania Na-
PROMOCET. 1984. pág. 14.
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Em rel~ç~o ~ tecnologi~ do futuro. há 10 anos n50 t inhamos a sua
vis~o clara. vivendo apenas de possibilidades e algumas tendin-
clas, onde uma definiç~o categórica e precisa. poucas pessoas se
,':1. I" 1" i ~:;c <:\. I" i <:1. m n

Atualmente poderemos dividir essa tend0ncia eM 3 grandes áreas
como a eletr6nica, novos compostos materiais e a biotecnologia.
onde alguns especial istas ainda incluem as novas fontes de ener-
gia. cujo desenvolvimento caminha de forma integrada ~s demais.
Por exemplo. em equipamentos eletr8nicos s~o utjliz~dos novos
compostos materi~is. ou os novos compostos m~teri~js s50 pesqui-
sados e desenvolvidos com ut 11 iz~ç50 de equipamentos eletr8nicos
e mecatr6nicos. Relaç50 semelh~nte podemos observar entre a bio-
tecnologia e a eletr6nica. bem como novos COMPostos materiais e
(',1. bíDt~:·~cnolo!:Ji,:\..

Como sub-produto desses desenvolvimentos. poderemos obter' ou
aperfeiçoar outras tecnologi~s. COMO a metologia de av~l iaç50
das funçffes. dos equipamentos de mediç5o. a própria form~ de
~vali~ç~o. processo de teste bem como de manuf~tura. Ou. equipa-
mentos de simulaç50 em ambientes de alta press~o, vácuo. alta
temperatur~. superf{cies pol~riz~d~s que contribuem no atingi-
mento de tais objet ivos. Nos acabamentos superficiais cuj~s ru-
gozid~des ~tingem grandezas de mlcrom. sub-microns e ~té n(vel
de ~ngstrons.(51)

No estágio inicial. as novas tecnologi~s geralmente sâo acess{-
veis apenas a poucos usuários. mas com o seu aumento. ternos a
queda do pre~o. permit indo a sua ut 11 jz~ç~o por m~ior n~mero de

'Io d a
t:,:\nto

~ evoluçâo tecnológica requer aperfelço~mentos
a nível de fornecedores como dos usuários.

P \!\ \,. t: I n d C) d <:1. Ir!,':1. t é I" i,'" ....p r'i m:(:\ \:1. t é C) ~:; E 1..1. P ". o d u t o f í n ,',1 1. p <:1. ~:;~:; <:l n clo FI o ".
infra Estrutura de engenharia, manufatura e testes, percorre um
longo caminho rumo ~ m~turid~de. onde técnicos e empresas que
somados os esforços conseguem viabil Izar um projeto. Por outro
lado. qualquer inici~tiva própria no âmbito restrito pode depa-
r~r com problemas técnicos e econ8micos. que frequentemente s~o
denominados ele Hpobresa tecnologica".

Guenkichi. lhe Profitable Research anel Development.
Accord PrEss, Tokyo. J~pan. 1989. pás. 29.



Voltando ao assunto das 8 grandes tend0nc~as tecnoldgicas. cada
área possue uma cav'acter(stica prdpria. mas para a viabil izaçSo
econ6mica deve ser integrada entre si. A eletr8nica possue uma
1 j 9,':1.(j: ~~o c o In ':'. i n fOI" m <:l. t: i c <:1. (.:.:. t (.,:."I. (.:.~c o in u n i c: ,',1. ç: () (:;'~:; .: t (,.~".I t:~rfiá t i c ,:\ ) p o ~:;....
suindo Já uma certa tradiçSo e caminha para o futuro ampl iando
as suas áreas de aplicaçSo. Os novos compostos materiais com
surgimento de novas cer~micas, materiais supercondutores. memd-
v'ias de a".ltacapacidade de armazenamento. amp] iando a possibili-
dade de significat ivo avanço nas apl icaç~es em ve{culos de motor
1 inear. equipamentos bio-médicos. componentes eletr8nicos.

2.1 - BIOTECNOLOGIA

O crescimentq da import~ncia da tecnologia da informaçSo pr'enun-
cia uma era de processos NsoftU em subst: ituiçSo ao uhardu

- por
exemplo. o deslocamento f(sico será progressivamente substituí-
dos pela comunieaçâo eletr8nic:a.

o processo paralelo emergem em todos os campos, notadamente na
':.' 1'1 r••"1.":'1" I •• ".\ " •.• ':.' •• , •• '::, <::•. (" I' i:~.,.,r " :'.'\:. b " ,..··1 (:,'1.'.1 I' r :'.'<:: 1" ":, ,••.•. /.' 1.":' <::. b· .:: \'1 I' "'1 r:.' ••• (') 1" '·\1 ':.' \'.',,"" ",' (';', 1"1 ••••~.. ..'}\:.. i I J -t., I ',;\ ~ I i·...0.0 0.0 •••• t... ..;l ••) .,1 I.,.}... ••~ • 0'0 '.~\. ••:/ 1i -t •• I I 1 ..,;.• 0.0 \. "'~ I ••\ 11 \ •• ! 1 . •••. . •.. , ...

elal. que promete uma profunda mudança na atual estrutura com a
viabil izaçâo dos seus resultados.

o n o 'v' o C ("!\!H P o d r:.,' B i o t e C n o 1 C):,;.I i ,':\ e 1""1'v' o 1 v e c! i v ~:':'I" !,; "'. ~:; ,'!\ 1" {.,:. ,':\ !1; d ,',i e n r.,l(....:.n h ,':'i ••.

ria genética. prospecçâo bioldgica. novos processos de fermenta-
çâo. novas técnicas de melhoria no rendimento agrícola ou fontes
da energia através de biomassas. Portanto, as t~cnicas envolvem
avanços em diversas áreas da investigaçSo bio16gica (52).

A Biotec:nologia tem sido definidos como no uso de micro-organis-
mos vivos, animais ou células vegetais, ou seus componentes como
enzimas e membranas, para a sua transformaçâo. síntese. degrada-
çâo ou em materiais eoncentradosu•

Como resultado da síntese das mol~culas
em gens específicos de vários tipos de
resultado podemos citar a insulina, e o
hunran o ,

micro-organismos, C:U,j o
horm3nio de crescimento

No campo da en:,;.lenhariagenética, possibilita novos métodos de
diagn6sticos mcidicos. no qual pequenas quantidades de DNA (~cido
Desoxl-ribonueleico) e RNA (~cido Ribonucleico) infectado por
vir~s sâo isolados. mapeadOS, sequenciados e copiados.

(52) CLARKE. Robin. Scienee and Technology in Wor'Id Development,
Oxford University Press/UNESCO. London, England. 1. (YB~::j r
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Aplicaç3es na agricultura podemos citar a transferência de gens
f i >: "I. d C) I"~f.'~~:; cIf..: n i t 1" C) ~;.Ir.::~n i o d e c e," t ,:1. b ;':\c:t é I"~ i <:1. n ,:1. l" p ".t ':i. n t <:i ~:; , c I.!. j o ~::.
grgos sgo incapazes de reter nitrogênio, para o aumento da fer-
t ilidade, ou métodos seme".thantes para aUMento da resistência.
(:.,·t c ..

Outra importante dimensio da complexidade da biotecno".togia e o
~:;el.J. ':\In p1 D (::~ pot 0~n c i ,',1.1 ,':\p".\i c "'I.\;: ;';\0 ~:.: I"J\(,,:1" c ,:\d o ,. no q1.1,':\ 1 pDe! f:2mo !:; d (:::!:; ....
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1 - Prevensgo da sa0de E farmacêut ices
2 - Ind0strias qu(micas
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4 Outras áreas cemo energia, extraçgo mineral. controle da po-
lui~go e eventuais computadores biomoleculares (53).

2.2 - NOVOS MATERIAIS

A ciência e a tecnologia dos materiais teve um dramático PI" o····
gresso entre os anos 50 a 70. Durante esse per {oe!o muitos novos
materiais che:,.:)aramao mercado dos quais os mais notáveis foram
os novos tiros de plást icos e os materiais microeletr3nicos que
possibil itaram a revoluçio contempor~nea dos computadores ..

De fato. atualmente a área procura atender
clais como métodos de produ~~o de materiais
energia, meios eficientes de reciclagem de

~:~() ....

c: C) fi'! b ~':'~i ;.~C)

m {:\t e r i ':i. i !:;
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Os
d o s

Pif' Ô ::.~ i mo s
1"fI'·:l. t (·:~l'· i ,:1. i i:;

avanços podemos observar duas di~eç3es= a cifncia
invest igando a viabil izaçâo de novos materiais pa-

ra novas arllcaç3es. e a social dirigindo a inovaçâo. estimulan-
do a açJo em determinados campos.
Entre os principais materiais requisitados pela sociedade emer-
gente na década de 1980 podemos destacar=

Materiais supercondutores à alta temperatura altamente requi-
sitada em pesquisas de fus3es à temperaturas cr{ticas.

Componentes em liga de cristal simples. utilizados em turbinas
e outros equipamentos de alta temper·atura.
Materiais e cobe~turas resistentes à oxidaçâo e corrosao ..ut j-

1 jzado em peças de alta durabilidade como peças de motores à
Jato basicament~ formado de liga à base de n(guel. ou novas
coberturas à base de fibra de carbonos.

(53) ROSEMBLLOM. Richard S. Research on Technologlcal Innova-
t I on , !'í,·:tn,·,\g(,·:ni(,:,:·nt <:\!"lcl Pollc;,.; •. .JtII Pl"I~,'i:;!:; Ln c, , I...ond on , En····
gland.1986. Vol.I!I, pás. 114 ..



Células de armazenamento de energia solar de baixo custo.

Tipos de plásticos n~o baseado em petrdleo; pesquisas tem sido
desenvolvidas na área de pol imeros a rart ir de ~6sseis de car-
bono.

Desenvolvimento de cerâmicas à base de sil leio-carbono e nj-
tritos ut il izados em maquinários de alta temperatura e base
para automotores nio metálicos.

- Novos materiais sensíveis ao efeito da radiaçGo
e poss(veis a visualiza~io eM ambientes escuros ou por

Em face à esses requisitos. as empresas se deparam com dois t i-
pos de problemas. O primeiro ~ relativamente famll iar, ou seja.
assegurar que o crescimento e o rápido avanço da área. traz con-
sequências sociais frutíferas e benéficas.

o segundo. menos famil lar, é catalizar o crescimento da pesquisa
em áreas chaves no sent ido de atender a demanda social para 11'10-

I,.J (:1, (;: r~C) n (~::.~ li )

Dentro da eletrSnica. além da informática, podemos incluir a me-
catrSnica. rob6tica com a manufatura flexível e a utilizaçio do
CIM (Computer Integrated Manufacturing) ampliando cada vez mais
as suas arl icaç3es em áreas da engenharia civil. aI imentos e
energia atSmica.(55)

Com a perfeita integraçio dessas areas complementada com a nova
fonte de energia estio contribuindo para a revoluçio tecnoldgica
modificando os conceitos, estrutura e hábitos da sociedade.

No entanto. pesquisas e desenvolvimento nessas áreas possuem um
risco alto. onde a colaboraç~o governamental através de centros
de pesquisa. verbas para pesquisa conjunta de Ministérios de
C i ~i:·n c: i !:l. I!.~ T e c:n o 1 o ~:Ji ,':\:,t,91" i c: I.J. '1 t: ur ,:1.:, H(;;'"1 ,:1.i.j: () (.:~ ~:; E >( t (':':'1" i o I" e!:; (:;. d (:l E d u ....
caç1o. podem ter expressivos significados.

CL.(:1!~j(E::,-
O>(foj'" d
j. ::l (?J ••

Robin. Science anel Tec:nology in World Development.
University Press/UNESCO. New York. USA. 1985. pago

( !5!.:.) Y OI<o I r Guenkichi. The Profltable Research anel Development,
Ac:cord Press, Tokyo, Japan, 1989. pág. 37.
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3 - INTERNACIONALIZAC~O DA TECNOLOGIA

A interdependência econ3mica entre os pa(ses nos dias de hoje é
indiscut (velo Diante desse cenário, a tecnologia nâo deve estar
alheia a essa dinâmica de relacionamento entre pa{ses. A tecno-
logia a curto-prazo pode estar relacionada com o desemprego, mas
a longo prazo influirá decisivamente no nível de vida da sua po-
pulaçâo.
No exame das pr"incipais ent idades envolvidas no relacionamento
da ciência e tecnologia para o futuro. podemos destacar 3 fato-

A tendência futura é a crescente dependência em ciência e tec-
nologia do que o passado.

Os problemas que defrontamos é mais importante do que até en-
tâo apresentados.
A natureza dos problemas sâo de ampl itude da qual a solu~âo
nâo depende ~nicamente da comunidade cientificar de uma naçâo
ou de um grupo de naç5es. Requer uma soluçâo global.

De fato, no passado especial istas em sistemas globais de ciência
e tecnologia. haviam concluido dois problemas básicos: uma rela-
tiva ao papel da ciência em naç5es jndustriallzadas~ a outra é o
estímulo ao desenvolvimento endógeno da ciência e tecnologia em
pa{ses em desenvolvimento.(56)
A pesquisa e desenvolvimento nâo se real iza com a simples exis-
tência do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento.
A nâo existência da Infra-estrutura de manufatura. os testes se
I imitam no laboratdrio. A nâo existência do mercado. os testes
de campo estar"iam prejudicados. Portanto, a tecnologia se torna
viva quando é viabil izado como um produto, aceito pelo mercado e
complementado pela informaçio de satisfa~io pelos usuários. As
modernas estruturas corporat ivas cada vez mais orientam seus ob-
jetivos nessa djre~âo. A disponibil idade de matev"ial certo no
local certo possibil ita uma dinâmica maior à corporaçâo, o mesmo
acontece com a local jzaçio estratégica dos centros de pesquisa é
parte fundamental no conceito de Hglobal izaçâoH• Portanto, o 1 i-
Mite para as corporaç5es é o mundo. Nesse sentido observa-se a
implantaçâo de redes de informaç8es em locais estratégicos do
planeta de forma cada vez mais intensa, aumentando o potencial
de compet i~io e consequentemente a vantagem perante a concorrên-
cia. Isso pode trazer conclus5es interessantes.

(56) CLARKE.
Oxford

Robin. Science and Technol09Y in World DeveloPffient,
Universlty Press. Oxford. 1985. Great Britain, pág.

133.



Por exemplo, a ~xist&ncia de tiros humanos específicos por re-
si50 geografica que se interessam em tipos específicos de pes-
quisa. proporcionando ambientes espec{ficos. e o seu consequente
grau de aproveitamento. Tendo como a base de tudo o ser humano,
o desafio maior esti na tentativa de obter o m~ximo de efici&n-
ela global a partir dessas caracter{st icas. Podemos ainda com-
p "I. em 1::,: n t ,'il \,,, C D m (,il ~::' ':", t r i.J, t u '" "'I ,:,;o c i <:1,"'. po '.l. ít i c ,':\ ~:: ('!: C o ri () m i c: ,':\ t {p i C (':1 di::':
cada país qUE podem contribuir na Efici&ncia de suas tarefas.

A &nfase maior que se observa na globalizaçâo da tecnologia i um
intercâmbio de informaç3Es. de ticnicos e de pDntos críticos que
tDrnam os pri-requisitos necess~riDs para alcançar as rrdximas
etapas. Os passos seguintes est50 na tecno]Dgia de pesquisa e
d 1::: '::; (!.~n v o 1v i m(ê~n t o l' i n f I" ,':\ .... I::: '::; t r 1.1 t u I" "'I n 1:';:c t;!.' '::. '::; ,:\ I" i ,',I, P,':\i" ,':1, o p 1" o ':",'::;1:'.': 9 1,1 i ri'!('::n ....
to das futuras etapas, visando o desenvolvimento conjunto de
projetos~ Para isso a natureza do projeto deve SEr de car~ter
bis!co visando um amplo mercado internacional. cujo resultado
nâo deve ser analisado apenas nD imbito das corporaç3es mas das
entidades governamentais, dando enfoque da global jzaçâo do mer-
cado.

Projetos que abrangem grandes proporç3es que atravessam fv'ontei-
ras como pesquisa espacial, tecnologia nuclear, teleinformát ica,
biotecnologia deveriam obter resultados que efetivamente benefi-
ciam a humanidade. cuja condiçâo b~sica é a distribuiçâo de es-
forços entre várias naç3es. Uma distribuiç5D de invEst imentos e
especializaç3es de fDrma adequada. possibil itam resultados am-
plos e concretos.(57)

A n(veI dE mercado, o desenvolvimento com melhores resultados
podem ser obtido localmente. mas o progresso e o correspondente
benefício se atingem com a coopera~âo e entrelaçamento entre os
homen !:; •

4 - O SUCESSO ECONBMICO A PARTIR DA REVOLUÇ~O TECNOLóGICA

Segundo os Especialistas. o suceSSD Econ6mico é c{cl \co. O pri-
\riE i !" o c i c: 'I. C) o c: o r i" 1::': u (,:,'1'1t '"e o f i n <:1,1 d D !:;éc u '.I. o X I.) I I I :;:\o j n íc i C) do
século XIX por 60 anos, e o segundo ciclo temos registro na se-
gunda metade do siculo XIX por 50 anos, e Cl terceiro clc'l.oobti-
vemos nDS primeiros 50 anos do século XX. cujo est~gio atual se
encClnt:ra no 49 ciclo. Observa-se hist6ricamente que a primeira
metade de cada ciclo é de ascensâo e consequentemente a fase
complementar. a de decl{nio.

(~,:5l') YOI<OI" Ou,enk j c h i. Th i::'~ P'" C) f' i t: <,:l,b '1e 1~l!.~!:;,(,'~<:I,!"C:h a n d I)e V 0: 'J. o p:ri(,':'j"j t: )'
Acc:ord Press. Tokwo. Japan. 1989. pág. 42.



Out~o ponto ~mpo~tante observado é que o tempo de duraçâo de ca-
da ciclo tem gradat ivamente diminuido. O fato é a exist&nc~a de
grandes catistrofes <terrem6tos, guer~a mundial. e conflitos lo-
calizados) que tem alterado essas frequências e o tempo.

Out~o importante parâmetro do comportamento da pesquisa e desen-
volvimento é a abundância de dados e informaçBes.

O comportamento de todo homem ligado à pesquisa é a anil ise dos
seus resultados. onde maior o seu volume. indicam resultados
mais acurados. Pequeno volume de dados podem levar à virias re-
sultados, consequentemente com conclusBes variadas.

Nesse caso, podeMos concluir a existência de uma estreita corre-
I ,:1. (i: íi{ o <:,~nt i" e ::;1. t (!:; C n o '10 9 i ,:\ e ,:\ EC on om i ,:i •

Voltando a anal isar os cicIos econam~cos, podemos associar al-
guns fatos tecnológicos relevantes aos ciclos. Por Exemplo, no
primeiro ciclo o surgimento das locomot ivas a vapor e miquinas
de tecelagem, no segundo ciclo à sider0rgia. no terceiro ciclo
aos motores de propulsâo à jato. química. telecomunicaçBes. com-
putadores e tecnologia nuclear.
Atualmente nos encontramos no quarto cicIo, cuja ascensâo foi
Interrompida com a crise do PEtróleo (1976), e de acor'do com a
história. nos encontramos num per(odo de decl(nlo. prosseguindo
po 1" C 1;:; I" C ,:\ d (':: :1.Ü (:"1. n o 'i:; "

Para o pr6ximo ciclo que se aproxima, podemos associar inovaçges
importantes como a revoluç~o da informát ica baseada na eletr6-
nica. novas composjçges de mate~iais e a biotecnologia.

Nest€ aspecto, observamos part icularmente uma certa ascEnsâo da
tecnologia dE informática. prevendo uma poss{vel Feduçâo no ci-
clo atual. Isto nos leva a ~aciocinar de que o ciclo atual é um
h(brido de ascEnd0ncia E descendência, que conduz à uma profunda
modificaç50 sobre as suas tend0ncias. A biotecnologia poderá
atingir o auge no ln(cio do próximo século. podEndo deparar CDm
a crise de energia. onde a informát ica poderá contribuir decisi-
vamentE no sucesso de novos compostos materiais" Poderá ainda
compart ilhar com outros fatores como o prosseguimento da crise
do petr61eo. problemas de comércio extErior. novas composiçaes
de forças na estrutura econBmica mundial, ou conflitos de rela-
Çaes internacionais e outras catastrofes isoladas qUE n50 pode-
remos deixar de consideFar.(58)

GI.J.(:!:!'l k i c:h i , TI"! ~:': P I" of i t ,':\b '),(::: F! (,,:~:;~::<:i.I" c h <,IncI D ('::V('!: 1.o pm(,:,;n t "
Accord Press. Tokyo. Japan. 1989. págs. 43 a 46..
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4.1 - ESTUDO ECON8MICO DA TECNOLOGIA

Existe um estudo qUE conclui qUE 90% do sucesso EconBmico SE de-
ve ao progresso da tEcnologia. Por outro lado. observa-sE o au-
mEnto de PEsquisas tecno16gicas com grandes inVEstimentos mas
com poucos bene~rcios. revelando uma intEraçâo complexa entre a
Economia E a tecnologia.

Existe atualmente uma tendência de aprofundamento nos estudos da
rela~âo entre a tecnologia. economia e administraçio liderado
pelos economistas.

Isto SE dEVE ~ um CErto distanciamEnto dos engEnhEiros e pesqui-
sadores dos assuntos Economicos. prEferindo antES obter os rE-
sultados deSEjados para postErior reflExio da viabil idadE Econ8-
mica.

Em outras palavras. SE a tEoria for vErdadEir"a, nio lEva nECES-
sariamente a um sucesso na pr~t ica.

Nota-SE um dilema EntrE o comportamento dos ciEnt istas E econo-
mistas nos ~ltimos 50 anos. Diversos estudos têm surgido no cam-
po da economia pol (tica. ciências sociais ou ciências Econ6mi-
caso mas obSErva-sE um certo distanciamento no SEnso estrito.

Para isto. torna-se necess~ria um certo EsclarEcimEnto t0cnico
em rela~âo à natureza da atividade tecnológica. à revolu~io tec-
nológica e desenvolvimento tecno16gico.

Como na economia existem os estudos macro e micro-econ8micos. o
estudo econ6mico da tecnologia também possue a sua face macro E
micro. A n(vEl da corporaçio. o Estudo possue uma face macro.
Est~ relacionado com a estratégia da empr"esa dentro do cenário
econ8mico e possue também um sEnt ido de planejamento Estratégi-
co. PodEmos ainda complEmEntar qUE o sistEma dE PEsquisa E dE-
SEnvolvimento visando sistemat icamEntE a obtençio dE rEsultados.
pode lEvar a corpora~âo à uma vantagEm compet it iva diante da
concorrfncia.(59)

A face micro est~ 1 igada à cada componente técnico E 1 inha do
projeto. A sua adminlstraçio. o seu dEsempenho e o controle.

SEgundo o pr&mio nobEl dE economia de 1987. ROBERT M. SOLLOW
(MIl), o progresso da tEcnologia significa o resultado de um in-
VEstimEnto bEm administradOr indicando a sua constante inovaçio
tecnologica, requerendo inovaçâo da infra-estrutura. mantendo
uma rel~çâo div"eta com o invest imEnto.

(59) YOKOl. Guenk ichi. lhe Profltable Research and DevEloprnent.
Accord PrEss. Tokyo. Japan. 1989. pág. 50.



.Outro fator importante é a estruturaçSo de um sistema flex(vel
em funç~o da dinBmica do ambiente.

Conflitos entre fronteiras. dificuldades do comércio exterior.
problemas de cBmbio sSo fatores externos que deparam na adminis-
traçSo das corporaçBes. e cada vez mais se torna importante di-
rigir o leme rumo a um objet Ivo determinado.

A tecnologia com a sociedade em que vivemos, estSo int imamente
relacionados nos pequenos detalhes do nosso cot idiano. Se tomar-
mos um 1 ivro como exemplo. notamos uma cencentraçSo da tecnolo-
gia. A pr6pria fabricaçSo do papel empregado, a impressSo dos
caracteres bem como a fotografia, as in0meras facilidades ut ilj-
:;.~,':\d ,,"<. o:;; P (c-:. "1C) ';'.U. t C)I"~ c o mo 1'(1 j C I" o ....C o IH P U.t ,:'\dOI" P ,:\.\,.<:r E'~d i ç: ~";C) d ~:.:. t: E >( t D !:,. r::.:' :i;\

fot:ocC)mpo~,;i1.j:~;{O.

nossa vida. E quanto maior o seu grau de sofisticaçâo atingida,
maior foi a sua dificuldade dE sucesso.
No entanto existem 2 pontos importantes a considerar na anil ise
d C) r: e"1 ,:1. c: i o n ':i.I'!l(,,:·n to t (·:'·Cn o 1o ~.:)i :;,\....!,;oci 1~:eI;::\d e.. O P!'· i m(:é' i 1" o (,:~,o PI" oh I em",.
do uso da energia nuclear, e o segundo, a poluiçâo ambiental e a
sua consequente destruiçâo. No caso da energia nuclear, a pri-
\'1'11.:.'. ,'. I"~ ;•..•.\ . \' ",'''.' (·.JI::·\"·\ I"::' ".' \") ('\\"'11') ":, \.\ I J I" I I::' '.::'1" ",' (:.' ")(" <:: \",.',':, I' ". I::' c; ... I j ,'..: \. <:: "I I'" ".' I'" j (" '11:''': I"I (..\ _, 0'0 .1. ••• (;\ •• .. I. (.. • •• ,••.••••• '- 11 ' ••• 11 ,J .• " '... ,.lo...... \ •. ,. '•. .c,~ .••...r I -t.-\. • i 1,... ••• (.\

abastece cerca de 60 a 70% das necessidades de ene~gia. onde o
fornecimento di 20 a 30% das necessidades podemos considerar a
ncr'mal idade. O uso pac(fico da energia nuclear apenas eM ~reas
como a agricultura. a genética e medicina seria o ideal, mas n~c

S t:: PC) d e d (,.~!:;t :;,1.C ,'i, I" o !:;e lJ. u ~;o P ",\.I" "'. f i n ':l. 'I. i d :"'.d I!:~~:; q 1..1. (:é' Fi o ciI:":.'!li cl f:':' \,; ....
truir a hu.manidade.(60)
ti t (,.~c:n o 1.0:',:,1 i <:\ pl" o ~:.If'·(':"d i u. ao pon t o em qu.e E·:·~:;P(':::'c i E!:;in t: C!::' í r <". i" (i n ....
c1uindo o prdprio homem) cor~em perigo em virtude dos venenos
que fabricaMOS e negligentemente disseminamos no ar. e na aguar
das vastas quant idades de calor que lançamos na atmosfera e. é
claro, da capacidade de desintegraç~o Explosiva que acompanhou o
dom(nio do n0c1eo at6mico.(61)

',;i ElO

d i!." r

dE.

consequências que podem SEr catrastdficas para a humanida-
cuja administraçâo deve ter particjpaç~o de toda a socieda-

(60) YOKOI. Guenkichi. lhe Pr'ofltable Research anel Development.
r~1c: c: (;)I"~d P I"~(::~~:;~:;,. T D k !:) o. ..J \:\ pÓ"'. n , :1.9 B 9). p ,[,. !,). ~.'.;1;1

(61) HEIL8RONER. Robert L. A Formaç~o da Sociedade Econ6mica,
Guanabara. 1987. Rio de JaneirD - pág. 135.
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4.2 - ESTUDO MACROECONôMICO DA TECNOLOGIA

A pesquisa tecnológica na sua fo~ma t~adjcionaly inicia-se pela
pesquisa básica. passando para pesquisa apl icada, engenhariza-
çâoy teste de mercado e a industrial izaçâo, que para sua comple-
ta viabilizaçâo requer tempo.

Dependendo do caso pode durar 1 ano, 10 anos ou atd 20 anos. cu-
Jo custo da mâo-de-obra atinge cerca de 50% para casos normais.

Na administraçâo de pesquisa e desenvolvimento, a reduçâo de
custo, aumento da p~odut ividade d um fator impo~tante. mas a ex-
periincia adqui~ida pela equipe sem d~vida se torna um precioso
investimento para os futuros projetos.

Pode-se considerar como vários. o resultado do investimento em
pesquisa e desenvolvimento. que com o decorrer do tempo se torna
uma poderosa arma pav'a futuros desafios tecnológicos.

Pa{ses como o Japâo. o crescimento do invest imento em pesquisa e
desenvolvimento foi de ce~ca de 20% ao ano após a 2ª Gue~ra Mun-
dial. considerada o primeiro "boomN tecnológico. inter~ompido
pela crise do petv"óleo em 1976.(6?)
Apesar do grande esforço de adaptaçâo das tecnologias estrangei-
ras que real izou. seus gastos em pesquisas e desenvolvimento sâo
tambdm bastante significativos.

Em 1967. o Jarâo despendia 28.1% dos seus invest imentos totais
em P&D na pesquisa básica. com essa taxa c~escendo para 37.8% em
1971 e rePFesentantdo 84,8% em 1972. Tambdm d interessante assi-
nalar que no Japâo as empresas destinavam 10.2% dos seus gastos
em P&D na pesquisa básica em 1967 enquanto que os EUA desp€ndia
3,9%. Grâ-Bretanha 5%. Fran~a 8%. Em matdria de P&D. este com-
portamento do Japâo pode ser" explicado por três raz8es= em pri-
meiro lugar. porque as empresas deste paes tim concentrado os
seus esfor~os de desenvolvimento na adapta~io de produtos que
incorporam tecnologia estrangeira, o que diminui a proporçio dos
gastos em desenvolvimento ao rEdor de 40% dos gastos totais em
P&D (enquanto que nos EUA e na Inglaterra mais de 60% €ram apli-
cados em

(62) YOKOI. Guenkichi. The Profitable Research and Development.
Accord Press. Tok~o. Japan. 1989. pás. 57.



desenvolvimento). Em segundo lugar. porque o Japâo nâo precisa
realizar gastos em tecnologia militar. o que também diminui con-
sideravelmente seus invest imentos em pesquisa aplicada e desen-
volvimento; e em terceiro lugar, porque o Japâo precisa - por
raz5es de competit ividade internacional - alcançar uma certa

hegeMonia em alguns setores-chave da tecnologia. o que lhe imr5e
a exigência de uma pesquisa básica aut8noma.(63)

Atualmente o crescimento é de cerca de 10% ao ano. vivendo por-
tanto o segundo uboomH•
P o I" o I.l t I" o 1 ,;\d o , o !;; E !:; t ,;1.d o s LIn i d o s , ,;\PÓ!:; ,;\ I D I..i ~:: I" I"~,;l j'v'j !.!. n d j ';l. 1 r (:::>: ....
perimentaram um longo período de invest imentos em tecnologia. No
per{odo de 1950 a 1960. tornaram o centro tecri016gico do plane-
ta. com um vert jginoso desenvolvimento.

No entanto, apds a crise econ8mica de 1970 até a 2ª crise do pe-
tr6leo por um período de 8 anos tiveram apenas um crescimento de
1.~{.c!D~::. in\,/(.:.:!:; t i l'i'i(·:·:nt D!:; 1:?i11 t ec n o J. o 9 i ,:1. ,. !::·(·:,·n do n e ~,i<".t i 'v'C) POI" um PCI" ( 0· ..·
do de 5 anos. Por outro ladoi arGs 1978. no sent ido de recuperar
o tempo perdido. o crescimento anual do invest imento em tecnolo-
gia tem sido da ordem de 15%.
Durante o biênio 1987-1988, um reforço à compet içâo tem sido ex-
tendido segundo a mensagem pres~denclal. que aJ.ém de incentivo à
tecnologia, uma proteçâo às patentes. complementadas com le91s-
la~5es protecionistas. Nota-se recentemente nas J.esislaç3es de
comércio exterior. a presença de parágrafos referentes à prote-
çâo da tecnolosia.(64)
Essas novas colocaç5es sâo cada vez mais frequentes com relaçâo
à tecnoJ.ogia. pois envolve alto risco no seu desenvolvimento,
consequentemente um alto retorno quando viabilizados.

Dessa maneira. uma pesquisa conjunta visa amenisar os riscos.
onde os seus benef(cios poderâo ser também divididos. Podemos
observar neSSE sent ido dE que, se deixarmos à mErcê da evoluçgo
natural, os invest imentos tEndEm a minguar, onde a part Icipaçgo
governamental no SEntido de dinamizar o SEU crescimento seria
f'lJ 1'1 d (':'.m e n t <':t 1 11

(63) SANTOS, Theot8nio dos. Revoluçâo Técnico Cient (fica e Capi-
tal ismo Contemporâneo. Petropol is. Vozes. Rio de Janeiro.
j, l.? B ::l '; p :C':\ ~.:i~:;!r :i. \?;}~. :t ~~j~:~ 11

(64) YOI<OI. Cu. (.:.:1'1k i c h i, T h e P I" Df' i t "'.1:>ll!:~ H 1/::' ~:;(::~,:l.I'·c h ,"11"1 d DI!::V(':': 'i. o pl'i'lent ,
Accord Press, Tokyo. Japan. 1989. pág. 51.
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4.3 - COMPETIÇ~O ~ REVOLUC~O INDUSTRIAL

Existe uma unanimidade em admitir que o ano de 1976 foi o início
de uma era da moderna Revolu~âo Industrial. Foi o início do sur-
gimento de corporaç5es voltadas para a tecnologia. Houve uma
coicidfncia com impacto da primeira crise atci a 2ª crise do pe-
tróleo.
As suas principais razSes podemos destacar a reaval iaçâo do de-
senvolvimento tecnoldgico. a difusio e a elevaçâo do n{vel do
conhecimento. mudança na escala de valores, a personificaçâo das
necessidades. complementadas com a internacionalizaçâo do desen-
volvimento. e o consequente surgimento do mercado internacional.

As estratcigias defensivas das corporaçSes foram subst itu(das pe-
las ofensivas. e o desenvolvimento de novbs pl"odutos tornou-se o
centro de aten~âo das altas admin~straçSes.
o (mpeto do capital ismo depende, em alto grau, da contrnua Ndes-
trulçao criat ivau (nas palavras do economista Joseph Schumpe-
ter), por melo da qual os produtos da sociedadE sâo el iminados e
subst itu(dos por novos produtos. ESSE processo de el iminaçâo e
subst ituiçâo depende, por seu turno, em considerável grau, da
capacidade das companhias invest irem sofuas substanciais em espe-
rimentos. tEstE de laboratdrio e pesquisa pur"a e aplicada.

absorver custos financeiros
So-

mente grandes companhias podem
cessários para tudo isso.(65)

ne-

Após um longo período dE cont(nuo crescimento onde Hvende-sE tu-
do que produzu ou uvende-se porque se produzu

, foi interrompido
com a 1ª crise do pEtrdlEo; e observou uma nova forma de admi-
nistraçâo denominada PPM (Product Portfol ia Management).(66)

o a administraçâo voltada para o crescimento através da seleçâo
de prioridades.
Diversos especialistas iniciaram o estudo a partir do PErfeito
balanceamento geraly da criaçâo de um mix dE produto de alta
tecnologia elo SEU uso de forma estratégica denominado TPM (Te-
chnol09Y Port~olio Management).

(65) HEIL8RONER. Robert L.
de

A Formaçâo da Sociedade
JanEiro, págs. 179, 180.

Econ8mica.
Guanabara, 1987, Rio

(66) YOKOI, GUEnkichi. The Profitable Resemrch and DeveloPffient,
Accord Press, Tokyo. Jaran. 1989. pág. 65.
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Para o seu sucesso, ~ necessário uma condi~âo básica" de que o
volume total da produ~âo presente. determina o seu custo presen-
te. Em outras palavras. ~arte-s2 da experi&ncia de que, caso do-
b r' "'.1" mo!:; "'.PI" od 1..\(;: f:{Cl" o !!:,F!:I..\ C u~::'t o é 1"f:~dI.J,:,:~ i dQ d(,:,';?fJ "'. 30:;';;. POI" t ,:tl"! ....

to. o sucesso perante o concorrente é determinado pelo grau de
(:,~>:pf.~!"ibnci<!'•. ob t f do ,:'1 n í ve I de PI"Oc!U.Ç:f:{o.(ó/)

(L"" ",;;/ ,! '"o{() i{o J >" Guenk ichi. The Profitable Research anel Development.
Accorel Press. Tokyo, Japan" 1989. pág_ ó6.



do volume de produç50 é viável aos produtos
compat (velou de custo equil ibrado, POIS em

c i),.j <:',
c ,',I, s o

d (,,~....
c/(,;,;,

parada no crescimento. possue alta rentabil idade.

Podemos consider'ar que a chave pare o sucesso é o balanceamento
de 3 tipos de produtos, ou seja. em primeiro lugar os produtos
c 1..1. .j ~':\ ·f <:'1. t i ~:l~ d D in E' j" C {':\d c! P E' Cf u {.::.,n D. ;.- P CfV' (.:~~n~ c: C) m f..:) 1'"~':'~n d (.:.:,~;; p D ~::.i:; 1b í "1 l d {':'l, d (.:.:,~;:.
de crescimento. em segundo, produtos com boa fat ia de mercado e
c C) ri'! c I" e: ~::.c ! in (.:.:,n t D (.::.,in ~':'!. 'l. t ~·:'l.:: (.:.:, o ~':".t 1J. <':'1. 'J. U C :(:'1, i"O 11

' () •••• c: h {.:.:,.r:' (.:.:, U c: o nl :';j V'~':).ri d (.:.:, ·F~·:'i•••••

t i ~':\ d (.::.,mE':' ;.-'C (':\d () u

() (.:::';:;t u. d C)

eliminando os produtos de baixa penetraç50 bem como oe
11.,t c: 1" C~ 1." (.:.,,; d ·u.:.:.";:i d o ~. P fi' 'D c: u "O (':'1. n cf C) ~·;·I."1{:: ti:' r n ~':'\t i \/ ~':'t~::.~. c o n ':;}t ! t fJ. ! (.:.:.?::. t V' ~:·i.t é· n i ~~.
básica do PPM. Porém ela constitui uma Estratégia apEnas para os
produtos atuais. nSo influindo nos produtos futuros.(68)

() ~:jr: ~.':'.n d (.:.:-d í!.':' ~::. (';\ ·f· i D n C) ~nC) mi::·:· n t o i.'iI, t u ::':'1."1;-. é· {"it ~::. f::·:· '1(.:.:-ç ~ID d o m ~>~ d (.,::. FI 11' (j d u.t C)

com grande possibilidade dE crescimento. com alto grau de sofis-
ticaçSo. construindo um mErcado s61 ido E duradouro, onde o for-

pesquisa e desenvolvimento constitui i.Arn
·F u n d {':\ri'! e: n t {';\'1 r:

5 - ESTRAT0GIA DA MUDAN~A

;:':; 'F'l f:~;'~i b ~ '.I. i di:\d{·:,~ d(·:-:- U.rf;I~:·~ (-:...·lr~pl'·t-:·:·~::·i:i.con s i ~::.t(-:.:.(':':'S;~;;E::'nc: i ~-:"i.1nlr:....-n t: (':.:.n::·:i. niu.d(·;I.n· ..·
~a do mix dE produtos em funç50 de cada variáVEl dentro do cená-
I'" i C) (·:·:·c on g rf~i c DI:

Em caso da escolha de um automdvEl, o passo inicial é na escolha
de uma revendedora. mas, até a chegada na vitrine da revendEdo-
v'a, o produto passa por várias Etapas dentro do processo.

As revendas compram o produto final das montadoras. que por si-
n ::';'1, '1 :;-:f. d q u_ f ~,. (.:~ 1'!'i I:i (:,::'<,:: ~-:·I.~:; d ~·:"I.~:; {.:-:, m P ir- {,:.:,~:; (':'~'::~ f C) ,,,.n {.:.:,c: t·:...· d (;I i" ~O:"i.'i:; o U. P I" D c: (.:.:-~:;':::-:;':\n 1 i n t e v' ....

{':1" d q lJ. ~ \.'- {~';~ in ~':í_ ~;:'

·f i c: D ~:~}- c: o rn C)
~:;i d 1::: j" i.Í. '" <.=J i <Oi ~,;

outro lado. as emprEsas fabricantes de auto-peças,
matérias-primas necessárias de fornecedores espec{-
chapas de aço e alumínio. que por sinal provém de

(.::., (] 1.1.til' {':t ';:;. .f-" CJ ri t (.:.:.'::;P ir i m ::,:1.Ir' i ~·:·I.~:; d (o~· n'l {':'í. t d· l" t ~':\ - .. 0 f::: ~:' i n'i ~:'I, 1i N ~':",~:; \/ {;:;,....
rias etapas do processo. todas as empresas aval iam as alternati-
vas de produçâo interna ou aquisiçâo externa visando reduçSo de
custo e elevaç50 da qualidade. Existe uma tEnd0ncia da fabrica-
çSo própria de iténs vitais, como motores em automóveis ou cir-
c: 1..1, i t 0<,:, integrados em equipamentos EletrBnicos por razJEs estra-

Guenkichi. The Profitable Research and Development,



Geralmente o programa de novos produtos envolvem segu~ntes eta-
p ~·:·I.S b ó. ~:~i c (';'t .:!:. ::

Integra~âo das at ~vldades de pesquisa do produto e de mercado
sob o plano administrativo global.

Organiza~âo de um s~stema que fac~l ita a coleta de idéias so-
b 1" (~~ C)!:; P!,·o du t C)!:; ••

Obtençâo de idéias e informaçaes atual izadas e selecionadas.

.... DF.': ':; ~::nh o ,. construçâo e teste dos produtos ..

e mercado dos produtos.
•... ., ...•.

.... !::.VOAU!j:<:\O cont{nua do produto ..

1;..\EHP I...Y,. Fio I" d on H •• ,. P <:Í. g.. ;.:!, ft,) ••

5 ..1 - ESTRAT0FiIA DA MULTIPLICIDADE TECNOLOGICA

Utm gEr~l. as tecnologias sao interdependentes ..Dificilmente se
encontra uma tecnologia cujo desenvolvimento nâo dependa do de-
senvolvimento de outras tEcnologiasH ••(69)

A moderna Era tecno16gica se caracter~za pelo seu aprofundamento
~ variaçâor ou seja. a necessidade de se pEnetrar nas suas pro-
fundezas infinitas bem como a ampl iaçâo do seu campo de açâo ..

Uma inovaçâo na EmprEsa japonEsa envolvEm duas dECisaES=

1) O dEcréscimo da NintEsraçâo VErtical" EntrE produtorES dE
componEntEs E o montador final.

2) EstabElEcimEnto dE uma fEchada rEde dE fornECEdorEs com baixo
risco financEiro ..

Essas dECisaES tornam SEUS produtos racional. faZEndo do planE-
JamEnto EstratégiCO uma rEsposta as circunstJncias ambiEntais e
hist6ricas ESPEcificas ..(70)

(l:l9) i.ot-,!{30:1
c: i 0]');::\1

Valdimir PIrr6 E. 1934 ..TEcno]ogla E SobErania
- Sâo Paulo - NobEl= PROMOLET. 1984, pás. 20.

N::':.•.·..·
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Tcchnology Mana9smsntu

• pág. 157.



Citando uma empresa fornecedora de insumos primários. nâo se po-
sua pesquisa E desenvolvimento apenas Em novos

compostos materiais, mas deve ter a sua aten~âo para novas tec-
nologias de processos como a UsinagEm. Estamparia, bem como para
novas composiç~es em outras áreas como materiais

{;'i ri f:"·:' c (.:.~~:;~:; , cf ,:~.d r:::.' d f':' ·f ~·ii.b sI" i c: :;';".c;: ~.;{C) d (.::.,1).1";'1 P í:' C) d l.J. t (] il' :.~.~q u. (':~'Ii' IJ. t i '1 i ~:.:.:~·:I.I~:~.;{C) d ('::':
materiais de várias composiçZes além do metal, como plásticos,
b C) t" I~'(':'t c: h ~·:·I.~i:':r ~:; i 'J. i c: ~':\)' e: t c li

o uma área em qUE a PEsquisa e desenvolvimento Ira cada VEZ mais
se ampl iando. e a exig0ncia cada vez mais crítica na especifica-
çâo dos matEriais ut il izados. ondE a tEcnologia tende a se apro-
fu.nd,'\\"..
fi :(;'t.l" ::':1. C) p (.:~"jJ' f' (.::..l t C) d C) rn j n i c! d D c: D mp ".t i.:':" »: CJ t (.:.:,c: n o J Ó ~.:J i c: C):.' n'~u ! t: ~':'.~::. (.:.:,rn p j'" F: !:~~:'!.!::.
optam pela associaçâo Em pesquisa e desenvolvimento. chamado co-
(:) Fi {:..:'11' ~':',-ç: ~.;{D ·t: (.:.:,c n C) 1 Ô ::.:J i c: {!\ .!

f:':j C Cf (j P e r: ~:'i.(i: ~!i'Ci Fi C) d (.:,:.~:;(.:';~ p i/' o c: (.:.~d c: !,,, d e: IVI ~·l;.1:' i (';'1. S:· -f-\ 1,:) i/ In ::':f, ~:~ (.:.:. ~ n t: (':'~V' c: ~:~~:;(.:.:,~:;.11 t,
inic\ativa conjunta de modo Har'd ou 80ft. micro ou macro. parti-
cipaçgo tEcnológica OU dEsenvolvimento conjunto de um detErmina-
do projeto, e tudo
Como exemplo de uma iniciat iva do tipo hard. podemos citar o re-
lacionamento Entre empresas fornecedoras de auto pe~as E as mon-

E defensivos. ou seja, sgo atividades essenciais porém do tipo
c (] m Fi '1 (':':'ln f::':' n t ::';'1.11' t:

Um~ iniciat iva do tipo soft. podemos caracter'lzar a unlâo dE ES-
forços e experi0ncias de duas empresas no desenvolvimento de um
projeto ou na manufatura de um produto. Em muitos outros casos,
temos a situaçâo h(brida. onde tecnologias de várias empresas dE
forma variada participam ora a n{vEl hard ora a nrvel soft numa
determinada iniciat iva. visando um determinado objet Ivo.
Uma composiçâo do tipo har'd podemos avaliar Estatist icamente o
seu desempenho de acordo com a área dE atuaçâo. na forma da alta
intEr'depend0ncia tecnológica. onde uma emprEsa aproveita o Est6-
910 de desenvolvimento e a experi0ncia da outra para o incremen-
to da sua produtividade ..

t D !" ,',\ ~:; •

As 01timas conquistas da arEa dE defensivos agr(colas e fertil i-
::::: ~'~"i.n t (,:.~~::';' o estado de arte dos equipamentos de construçâD civil e
SEUS materiais, as tecnologias de impressâo gráfica sâo ampla-
mente ut ilizadas para a otimizaçSo da produtividade. minimizando
os invEst imEntos intErnos nessas tecnologias no SEntido de apro-
veitar globalmente os recursos ~xtErnos existentes.



t'·,~<:'~ D U t r '::';),po n t: (':~. t E' ri'!() ';::. ~'il, .:::. i {::!J, ~·:l.t~;:~~\C) i n 'Vi (.:,:,\1' ~:;. :;';i.~. C o m o n ~':';.~:;.'(':\~/'(.:.:.:::\'::;.d (.:.:.~nF::' di ....
C ~':'In!(:.~ri t D ~:;r rü (~.:,c: *A n i c: i':'t d r:,.:, p r: t·? c: i ~!;~.;{C))I t (.::,'1 (.:~.c C) ri'!t.! ri i c i;':\ c 'cf (,:.~~:~ ('" E 1(.:~t 1'" H n ~ c :;':\;t

onde o {ndice de aprovEitamEnto dos investimEntos externos exis-
tEntes ~ emprEsa é mfnimo.
P o i/' (:) U.t J" () '1 {:'i. d c' (':'~n c: D n t ~:.~:'!.mD ~:; u rn ~':'{ ~::.i t u. :;':'t::;: ~~{ D i n t e i" n j (:.~d j ~';\[" ! ~:·i. (.:.:.rn i::'. r' (.:~.:::~.~!~

c: D rno U. ~::' i n (':\~:,f.':'~n ~:; d i::~' j:i Ir (.:~.c: j ~:~ ~.~\C) C u . .J C) ~.:jti' :'::t u d (.:.:.~';J.p tI" C) \l (:':~i t ~':\tn (.:.:.n t Cc d O ~:~ in..·
vEstimentas de outras companhias é de CErca de 40% do total ne-
c f::: ~:; ~::' ,,;. jr i o " ( /' 1. )

Dessa for'ma, a tecnologia amplia o relacionamEnto entrE empresas
por tipo de atividadEs. Essa forma de relacionamento em economia
(.:~. c h {;"t rü {':'l, d (':". cf e: d \.:~.~:;(,:.:-n \i c~'.I. \l l in(~.~n t D d o t i PC~ li' ~:~p i '1 'J. o '-/E r N Y o u. ~:;(.:.:,.j ~:·l. o
fluxo mi9~atdrio de uma empresa a outra.

forma de atuaçio se verifica com maior intensidade em tec-
nologias oriundas a pa~tir de empresas e ent idades

mais amplo. caso patrocinados pov' entidades governamEntais.
'C <:\ 1 :::. ~:

b i:~,'::;i c: i':\ ~::.

dE ondE se conclui que o desenvolvimento de tecnologias
propícias de difusio. teriam um gr~u de aproveitamento

outro lado. nota-se uma tendência cada vez maior da i ,.".~..,.~Io" ••••••••
! ! 1 1•• '::. j ~:;.

(i: ::':'1, C~ (.:.:.ri t r' (.:,; (:,.:,mp j~'(.:~.~:;i:',. ~:;:t' P {·:i. l" {ti D ~':'1.P l'" o 'F'iJ. n d (:).iH E' n t C) (.:.~m Fi (.::~1::·qui ~::.'t;). ::; (.:.:, d f..:.:. ~:; e: 1"1 ....

volvimento Em áreas complexas e sofisticadas para uniio dE es-

processo notamos um incremEnto na forma de relacioflamento do t i-
po HJoint-VenturEU qUE visa a obtençio de rECUV'SOS tecnolrigicos
Externos para obtEnçio de programas e competit ividade na tecno-

intercambio dE tEcnologias. Numa outra

'1 C) 9 i ~':l_

~n€::~nto
cfC) P j'- D c: (.:.:.!::. ~:~ C) f::':' Fi~r- c' cf I.lo(;: ~;{o ~l l~t '.J. :::1. 11r~(.::..n t (:'~'n D t ~·:l..... ':::-f'!::' U. m d i r: (:.~.c: i C) n ::':'1 ••••

para englobar num esforço conjunto. as atividadES básicas
como pesquisa e dEsEnvolvlmento.(72)

que sSo a base para a robotizaçSo, OA (Office Automation>, FA

muito Em evidência nos dias de hoje como mecânica de
ind0st~ias e]et~o-21etranicas e metais nSo fe~~osos

novos materiais como silicio, titânio. fibras cipticas. materiais
(Facto~y Automation). têm anunciado conquistas expressivas de

amo~fos. ENPA (Enginee~ing Plastics)
tos dessa nova forma dE associaçâo.

G i.J. (.;: n k i c:h i , T h E' P I" D f i t<:\ b '1(-;.:.F~f...' f:; e \:1 1" C h ~::In d D pv 1:::' '1o P \,;1e n t ,.
Ac:cord Press. Tok~o. Japan. 1989, piss. 69 a 80.



6 - O EOUILfBRIO ENTRE DESENVOLVIMENTO. PRODUÇXO E VENDA

A fábrica produz bens especificados pela engenharia mas prefe-
rencialmente com baixo custo. com qualidade equilibrada visando
minimizar reclama~aes de usuários. A necessidade de uma
das pe~as. um controle de qualidade nâo só de linha de

. ,."
I n ~:;p (:..~(;:~':i.D

P I'" o di..!. ç ~~\C)

bem como na sua periferia, torna-se uma atividade cada vez mais
i mpol,·t.:\nte ;

No sent ido de ampl iar esses conceitos. bem como o seu ralo de
açâo. surgiu o TOe (Total Ouality Control) que 0 uma filosofia
de qualidade centrado na inspe~âo de pe~as.

Nota-se portanto que. toda a base de sustentaçâo 0 a pesquisa r

desenvolvimento. pois a necessidade de um sistema de segurança
evitando acidentes, bem como na expansâo das suas próprias ati-
vidades, sâo necessários o estabelecimento de política institu-
cional de boa vizinhança preservando o meio ambiente, fazendo
com que o dirigente empresarial esteja envolvido cada vez mais
num cenário muito elinimico e complexo.

A nível de marketing, cuja história 0 semelhante à da
que 0 cerca de 30 anos. se envolve no planejamento do

j n 'i:; p (.:.:(::~~{D
pl"'·odi.i.to,.

seu posicionamento. canal de distribuiçâo e venda. propaganda
que 0 chamado de NMarketing TotalH que adicionado com as t0cni'-
cas de formaçâo de opiniâo, fixaçâo de imagens, temos o HMarke-
t in $3 ~:;oci ;::\1// " (73)

I.) (.:.:.ri d :;:'1

De!::.(·:·~nvol·v·j ment C)

Pl" o d u.ç:?\o

O trir0 da empresa Industrial
Fonte: YOKOI. Guenkichi. The Profltable Research anel Develop-

ment, Accorei Press. Tokyo. Jaran. 1989, pág. 90.

Para a atividade de pesquisa e desenvolvimento nâo Existe u.ma
I" e: ~:;,II" ,:\ d (·Y:f i n i t i \J :;,1,. t·; c: ,':1.d .,.\ cli ,',1. Co '" e 1 ,',1.c:i <::< n ,',i ri'!(.:,.n t D u.n i v(,.:.".~:;"".1 ~:;e t G I" n"'.
mais complexa, consequentemente as mudanças sâo ca

(78) YOKOI. Guenkichi. The Profitable Research anel Development.
Acc:ord PrEss. Tokyo. Japan. 1989. pág_ 89.



da vez mais acentuadas e o volume de informaç5es crEscEnte e a
importgncia do Equil (brio do tripci da empresa ind0strial ci cada
vez mais evidente. Na sua dingmica. existem fases ondE uma ati-
vidade está mais Em evidência em Felasâo à outra, e na busca

do seu equil (brio natural. faz da emprEsa uma compa-
nhia tecnologiacamente avançada.

() p () I"~ m (.:.:,~ C;t d {':\
atividades se distribueM hierarquicamente ao longo do tempo,
t (.:.:,r) d c~ (.:.:,m ..../ j ~::'.t <':'1. D b .,i (.:.:'t i 1•./ C) ~:;. c c 1 i ;'(1 i:'t d D ~:; I: () j::: ] (';'t n (.:.~..,j ~':1.rn {.:.:,n t () F::'ni d (.::.,~..' i" i,':l. d (.:.:,i v' i,':t.

anál ise. 0 uma espcicie de Ntomada de decis5es". e ao decidir há
de levar em conta:

2) Aç~es que conduz ao alvo.

ao objet Ivo em vista.

j ri d t ~~ p (-:.:'n ~::.Ó, 'Vi (.? 1 por conseguinte, fixar objet ivos pOSSIVe!S dE
alcançar, e talvez devam ser gradualmente alterados. à medida em
que se caminha em sua perseguiçâo.
Para chegar aos pontos (finais ou intermediários) visados. tov'-
na-se freqUEnteMente 0t 11 o estabelecimento de planos e de uma
seleçâo de estratcigias. Enfim. realiza-sE a avaliaçâo para saber
~:~(.::., o ~!:. C) b .j (.:.:,t i v D ';:~ f' C) I:' :;';',In tI' E' i,';'. "1m(.::"n t (:..:.:;':'j"J. c: (':'1, n ç: :;':l d D ?::. 11 E m t (.:.:.r: n~C) ':~; ~.:Jf:1'"~':"!' j ~::. ;.' D ~::.

objet ivos na maioria das veZES. se condEnsam na prEParaçâo de
um ~':' t (':':.~;~f::~ C~l,l d (':':.u m ~';'.~.'t i ::,~~Ci 11

I n ,(-"D 1'" ~r!<':'1. \;: '(:;' (.:.:, ~:~

d i ~::.p () n r 1,/ (.:,:. i,::;
- [ P "1,:",ri o ~::'1-==11- _I_~~I_Ç:_('_>_::O'_:::o---!I----r

I

In ,r:' Ci !" In ::':'i, (;: ';::t' (.:,~. ~~:.

{':\'1 c: {':\n c; ~':\d {"),~::'

t

FontE: HEGENBERG.
Etapas dE Investigaçâo Cient{ficaH• EDUSP 1976 - sâo Pau-
lo - Vol.II. pág. 218.

7 - TECNOLOGIA COMO ESTRAT0GIA EMPRESARIAL

i"'~o ::> {.:,:.n t i d o d ~:.:. (':i. c: C) mp ~':~,n h <':'1.11' i':'" t f~n d f. n c: i ~':'l, Ir! u. n d i (':'t"1y é, (.::.,\/ i d (.:.:,ri tE':' d ~':'i. d (.:.,;?::.....
t inaçâo cada vez maior de rEcursos Em pesquisa e dEsenvolvimEnto
n ~':' c: (·:i. ~t. t (,:.~i j'" ~';·I. d ;:,:..~ ,n I-,} 1::,:' ~::. t ~m (.:.n t Cf. ~::' cf ~':'I, ~::. (.:.:, in P I" f.':':' ~::. ~':'I_ ~::' 11

A pesquisa e desenvolvimento at ingiu um pESO importante nocoti-
diano da administra~Bo. No entanto. o principal dilema dos pro-



fissionais djr~tam~nt~ 1 igados à
~:.:.:~·:1.<;: ~.;{c c '1 ;":'i, 1'" <';';, d C) ~;~ (.:.:,u. h o V' } ~:.:~D n t F.~';: u. m~':';p(~.:.v' -f e i t ::':),<':'1. '.I. i ~':\n t,j: ~:'1. (::' n t 11' ~.:.:. (.;.:, ~:; t 1"" :;':' ....

tégia de pesquisa e desenvolvimento e a estratégia da adminis-
t rr
'C i:' ,<":i ç: ~·;i.C) 11

Nâo podemos considerar o resultado da pesquisa e desenvolvimento
como uma fel iz coicidência ou um milagre (seFendipidade). A pa-
lavra exdt ica, tem origem na expressâo inglesa SERENDIPITY. que
significa descoberta por acaso e de forma inesperada. O termo
SERENDIPITY foi intv"oduzido pelo escritor inglês Horácio Walpole
(:·i.7i?·· ..·j.?i(?) qu.(·:·~ ·FD I C) ;':'\u.tC;oj'·· d o CCJntD I/()~::. ·ri,.a~:; p\" ~ n c; ~ j:iF: '::;. d\·:·~ ~:~E""

FendipN. onde estes principes estâo sempre a descobrir. graças à
perspicacia de sua observaçâo. coisas que nBo procuram. f cons-
t i t u 1 d i':'- d {.:.:. t I" l::~'~::. PC) ;:; t ti 'J. i':~.d C~1::' ·r· U. ri d {':\rü(.:.;n t: i':'~i ~:;d t;,.~. ~::. (.:.:. 1'" (.:."; n d 1 p ~d ~':).d e: ;: ( :1.)
achado acidental; (2) sagacidade do observador; (3) estar procu-
i/' ~':in d C) C)U. t 11- i~:l C o j ~:; t!_ "

palavra traduz a capacidade de fazer descobertas por ....~.. i ....
<;/,1... !

d (~.:n t (.,::' i.;:.:. ~i:·~":I, ::;J 'ú\ c: i d ::':\d ~:':';..qu. ~·:1.n d C) ~:;E' {,:.:,~:;t (':\p '" G C 1.1i~'(':\n d 1.) C~!Jt: I:' :;':1,

rendip ci um 8nt Igo nome do Ceilâo. e ci mais provcivel
tenha lido um conto oriental e part ir dar divulgando
~:~ 1::-:' i" (.::.,ri d i p i d ~':i.d <:.':' I:

O papel da serendipidade na pesquisa ci muito mais importante do
que se julga. ~s vezes o fen8memo do uerro fecundo" ci responsá-
vel por uma importante descoberta. outras ci um feliz acaso como
a acidental das co18nias de bactérias pelo Penicil1 ium Notatum
p (.:.;'1C) r:' '1 f:·~rn i 1"1 E! (.:.:,m :í, (? ;.:.:~/ ( ~:)(.:.:.iH (.:.:.n t (.:-;::~d {':) D (.:.:.~;;c: C) ti (-'::'V' t :t':i, c: j (.:,:,n t {'F i c ~':).
'I (.':1(.) / E: [) !.J nFi ..,. ~:)~.~C) P ::,~\U. '1 o , :i. <? i::~i i , '~~in <':'~t u~"(.:~.:~':':~':'\(.:.:,li) t D ~."n o d l,.::.. n 6 ~::. (.::.,n c (.:.:.\'. i" ~':\

muitos fen8menos ainda desconhecidos. apenas à espera de algum
esp{rito sagaz e criativo para elucidá-los numa situaçâo racio-
ri ;:':~1 o 1.1. ':::,E'l/ \'.::'}·1 d i P i t: i c {':~.( ?4 )

Em muitas empv"esas a área de pesquisa e desenvolvimento
uma estrutura independente. Isso se aplica sob d~versos aspéc-
tos. Em primeiro lugar" ci necessária uma administraçâo voltada
para sincronizar o seu curso e a cadência, cuja maturaçâo requer
tempo, pois a natureza do trabalho visa o futuro. Em segundo lu-
~.:,' ~':\ \... ~' l::::' n (.:.:,c: (.,::'~:>~:~(ft. I'" i o .:::.i:::: r:'! p 11' (.:.:. u ~n (.:.~n -f D qu (.:.:-d (.:.:.q u. (.:.:-n () ·r u. t u t'" c:~ P o d (.:.:,h ~!\1•./ (,;; l'"

uma completa remodelaçâo de certos conceitos. que devem ser ad-
ministrados junto com os problemas do presente para que o mes~o
':;~G':'.j ~·;·I. m i n i iH i :~.:.:~':'I,d C) n

lado, a sua independência pode conduzir à situaçJes
pois a capacidade de criaçâo de novas tecnologias

i r', C) \} ::':!.: ~: i \.1 ~·;·i.~:; e: (':'~c D r, C) li) j c: ~':'1. fii f..:.:. n t: (,:.;
p [I' ().j E t () i d (.:.~{':\'.I. {~::. t i c: () u

., "
\) ~ :;':t t.,l (.::.. i ~:;,y p o c! 1:::- j"Ú ser desviadas para um

l,,J i "1. ~:; C) n L.IJ i ;.:-:';.... .,J G 1" r'f ;"";i. 1 d :~·:·I. "C (";'1. f;' (:1 ~.:,:.~, :::::(.:.:.c (::::';{() C ~·:'i.:.:1 (.:.~!.,. n o
,

Cf (.:.:.

Sábado - i0/03/90, r)
c.. 11



o um fator importante a ser observado pela alta admlnlstra~50. o
sentido de efetuar ajustes. corre~âo e reorientaçâo periridicos.
Sem dJvida s50 parâmEtros importantes na harmonia da estratégia
t (.:.:cno'),ó ~,:,! i c ,':1. () 'J. j ,':\ d ,:\ ~:l. e~:;t \'.,':1. t é ::.:)i ,:\ ,':1. d IH i n i ~:;t r ,':1. t i \i ,':\"

Outro ponto importante na estratégia tecnológica é a da vantagem
c:o mFi (.:.~t i t i \i (';),)" q u.(:..; c:C) n ~:;1 ~:; t (.:.:,(.:.~Bl d (-:.:.~::.(.:.:.n \r' o 1 v (~.~r; d o in i n (':\I" {.:.:, {':t P J" i inC) Ir {':tll"

uma tecnologia própria. capaz de servir como uma identidade e a
consequente forlHa~50 de uma vocaçâo da empresa. No seu sentido
amplo. isso permite uma vantagem consider~vel nas negociaçSes
inter-empresariais. bem como a sua própria estabil idade econ8mi-
co-financeira. A estratégia por diferenciaç50 se encontra pre-
sente nos produtos. no seu processo de fabricaçâo. desenho das
peças, no seu controle de qual idade e nos custos e consequente-
mente refletidas na própria imagem da empresa"

o ponto diferencial nas ~reas de comercial izaçâo de produtos.
recai sobre a sua qual idade e o custo. N50 se r€stringe apenas
ao (tem confiabilidade. durabilidade, disponibilidade ou servi-
çabil idade. mas. o bom suporte pós-venda de assistência técnica
s50 importantes pontos diferenciais. Para produtos semelhantES,
C) f (':,t o Ir c:1,,1. ~;; t O t I.:) ir n ;:1..... ~;; e cie c i ~:;i v D ,. e n ~.:.1'1o b a n d o c u ~:;t C) d (.:.: d E j;; e n 'v' o 1\l i ....
mEnto E EngEnharia"
() P 13' C) C (.:.":~::. ~:; C) d F::' f ::';'1, f::~I" i c: ~':\ç: ~.;{C) ~;; (~: t: C) 11' ri ~':\ d i f' (~.~I'" (.:.~I') c: i {':~.d D P~';\lI' {':"t I":. tn
maior Em custo ou Em qual idadE.
E. produç5o SEriada, a padronizaçâo do processo dE produç5o tor-
nOU-SE um fator dECisivo na composiç5o dos custos do produto.

ESSE conCEito tEnde a modificar com a introduçâo dE prOCESSOS
computadorizados. E a mEcatrBnica como baSE para o FA CFactory
Automation). possibilitam a manufatura flEx{vel PErmitindo a ma-
nufatura dE vários produtos Em pEqUEna Escala.
ti i n t !" C)d 1,,1. (;: :i( C) deu. In n o v o P i" C) d 1•.\ t o I" ~::.q i.!. {'::'I" C o n h E c: i in en t o P'.I.(.:.:no do
MErcado, as suas concorrências e o seu fator chaVE dE sucesso.

A profundidade na an~l iSE E o pErfEito conhEcimento do MErcado
sBo condiçBEs primordiais para o sucesso do produto,,(75)

( ?'~:5) y o« ()I )' GUEnkichi. lhe ProfitablE Research and DEve'.l.opmEnt.
Accord PrEss. Tokyo. Japan, 1989. p~g" 95.
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1 - PATERNIDADE NA GERAÇXO E PATERNIDADE :-.! .....,\:;..,

o tripé bdsico de urna empresa de tecnologia é formado pelo pes-
quisador.. engenheiro e o homem de vendas. complementado pelos
p "1~·:·l.n (.:.:,J ~·iJ.d C) t.. · {.:.:, '::~ i::':- :t:). d m j n i ~:;t ~,.i::'I, cf D li' e~:~}'c U. .j o ·Fu. n c: i () 1"1 i;'I. m (-::.'n t o h {':t i" IH () n i c o
conduzem ao sucesso de um empreendimento.

A fase de pesquisa e desenvolvimento POSSUE as
prdprias. mas a etapa seguintE de tornar o produto vidvel para a
produçâo. constitui outro passo importante rumo ~ viabil izaçâo
total do produto. As necessidades e oportunidades de mercado dE-
tectados pela área de marketins. vencida a etapa da pesquisa e
d (.:.:,~:;i::·; 1"'1t./ C) '1\,: j ~"(i(.:.:-n t C) j' d (.:~.f" ~ n i d {':1. ~::. {':l ~!;. p I'" (':'~in ~:::.~:}'t:'i. ::~ b ~':~_~:;.! c ::':"~::. d (.:-; FJ ti- D d U {j: ~.;{C);, (:..:- i::\

d (.:~.-f i n i ç: ~'~io (.:.~() p~"D...i (.:.~t D d C) pV' D cf u. t C) i,f .r:' i n ~';'l.'1 fi} (-::.'n t (.:.~::':'t '::; ~:;. lJ~':\~:;. ·F ~:'.c i "),i d ~:),d r;,,:' ~::.

e infra-estrutura de produç~o sâo desenvolvldos pela engEnharia
d (':'~p 1'" C~ d ui: o II

Sua ativid~de muitas veZES abrange ou se relaciona com a enge-
nharia de manufatura que se encarrega da tecnologia dE produçâo
com a ot imizaçâo do pv·ocesso e facil idades. bem como a engenha-
ria de segurança preocupada com a segurança do ambiente dE pro-

[i~..' (':'t \.1 d (':'~
E: \/ i d B,n c: i 'i.:\

E t <':'1 P ;Ei. d (':'~
j) 1,':':' ~;:. (':':' n ''0.'' D '.1. 1,,/ i in{':'~n t C)

r:t :;':tP::';'õ, df::,:'
E:n ~:~J(':'~nh ~;1.r j <:'1.

- f' t.L n ç: <:; t·~~::' d ('::..p (.:.:,~::.qu. i I~;~';'1.

-- funç~Es de engenharia
-- - ,Fu. n {;: 'ó (.:.:,i::· cf e: \i (.:.~n d ~':·I. (.::., d i ~;~t 1'"' i b u. j (;: ~:{ C)

Funç~es e Etapas da pesquisa e desenvolvimento

Guenkichi. The Profitable Research and Development. tie····

caracteriza pela viabil izaçâo da
-f-" ;":'1. b r: i c ~';'I. ç: ~,;{C) d o pr' C~ d u.t C) p '1 a n (':·~..i ~.'!~d C) "

(:-1 (,:.:,t {':'i, P ~::\ d (':'~
t (.::.,c: n (j 1 C) ::~, i (';'1.

desenvolvimento se
Nessa etapa t0m como idEal a criaçâo de uma tecnologia original.
inédita e de dif(cil plágio. que pode tornar mais amena as eta-

As oportunidadES precisamente detectadas P(·:·:·} c;

m0rket ins podem beneficiar as etapas sucessivas.



-r .~r .1.

Caso haja participaqâo de outras empresas. a sua forma de parti"-
ciraçSo definidas de uma forma clara. constitui um fator positi-
vo de sinergia na sua conclus~o.

n r \./ i::·:· '1 d (.:.:. qualidade necessária para o teste de mercado do produ-

te uma evoluç~o do produto, ou eventualmente pode ser
t: ::':i, m b f..:::. In P <:i. I." :;':\ o t (.:.:.~:;t (.:.:.d ::'!~ '1 j n h ::';1. :J

A etapa de teste de mercado pode levar a Importantes conclus5RS
como alteFaç~o e adaptaç~o do projeto. impacto e o gr"au de acei-
ta~~o do produto, volume de produç~o, custo. momento. bem como a
calibraçâo e ajuste da 1 inha de produçâo e a flexibil idade do

o grau de diferenciaçâo pesquisado durante o desenvolvimento.
aperfeiçoado na etapa de engenharia: culminado na produçâo.

Todo o in[cio de produçSo requer" uma atençâo especial ~ qualida-
de e o desempenho das peças, necessitando de um constante aper-
feiçoamento de modo a nSo tv"ansparecer eventuais ir"regularidades
ao m(.:.:.~...C {':'t d (:)~,

o aciv"ramento do mercado culminará no fator custo.
teste de mercado. a sol icitaç~o do usuário pode alterar o pr"odu-
to e consequentemente a sua estrutura de custo. al iado à oportu-
n ~d ~~·I.d (.:~.d {.:.:.In (.:~.j" t: :;':'1.d D u d: u. i'i' (';". (.:.:.t ~':~.P i:',. (:.:. H1 qU. (.:.:. ~':'l.~:~ ::·;·i. t i IV' t d (':".d (.:..~~;!. c: (~.:.n t ~l' {':". i ~::. ~;:.~.;{c::

desempenhadas pelas áreas de market ins e engenharia. permanecen-
do a árEa de deSEnvolvimento com as funç3es auxil iares de homo-
loga~~o das peças ou processamento das sol icitaç~o de usuários.

área comercial. se desenvolVE a etapa de planejamento de produ-
çâo. planejamento das facl] idades paralelamente aos v"equisitos

qual idade das peças empregadas. Corno consequ&ncia
visio clar"a do custo do produto. aliada à margem

Ci ti t (''::'1),; .... ~:; (.,::'

As informaç3es geradas na etapa de dEsenvolvlmento pert inentes
<':\ o P ir D d IJ t o y p r' D ci U. (;: ~';'tC) (.,:~ i n f' V' ~':'t, •••• (.:.: ~:;. ti" U. t U.!'· ~':'\ ~:;{;:.:.ir' f{ C) d (.,:": 9 ~...::':1.nd (.:.:. 'v' i·:\'1 i :;':\
n {.:.:.G i:} <':~_ ·f ,,';1. ~::. f::':' 11

{\...•.•

e principalmente para os novos produtos. um controle estat(stico
c! f!..:. ~:; ~:; 't":\ 'i:~ (.:~.i./ C) '1u. ç: '(')(.:.:,~::. ~::.(.:.:.r:~;{C) d ::':),d o~:; i rn PC) 1" t ~':';.ri t 1:"::' ~:; 11

Com o desenvolvimEnto de inJmeras tecnologias de produçâo como
equipamentos de controle numérico. automaçio. robot izaçâo.
CAD/CAM. FMS. CIM. viabil izou o sistema de produçSo flex(vel de
acordo com a exig&ncia do mercado.



"Y"i.•• 1":.•

Tod,·".essa revolu~~o do sistema de pesquisa r desenvolvimento e
produç~o possui 2 pontos fundamentais.
O primeiro i o problema de comunicaç~o que pode mudar o rumo e o
resultado de uma iniciativa. Na etapa da pesquisa. a fun~~o dos
pesquisadores estâo em evidência. permanecendo a engenharia/ma-
n lJ. f' a t ur:~:·t. (~.~. \..' (,:.:,fi d ~':"!. ~:; c C~rnD t" ~.:.:,t ::':l9 U. <:l. ti' cf:'3~. rn~·i!.~::. n ~·:·i. (.:.;.t ~':\Pa d e: i m P 'J. ~':\ n t: ~:'!.<.;: ?~D
de linha piloto. a situaç~o se inverte. Mas durante o desenvol-
vimento essas evidências s~o alterados. Nota-se por·tanto. a ne-
cessidade de um canal de comunlcaç~o preciso semelhante ao fluxo
sangu(neo. para a sua boa conduç~o.
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nharia/manufatura e vendas. Análogo ao ser humano, a atividade
de geraçSo bem como a sua criaç~o de um projeto deve caminhar de

suave e harm8nica objetivando at ingir uma maturidade rica

7.2 - A P & D COMO UMA BOLA DE NEVE

Uma pesquisa e desenvolvimento bem sucedidos. pode condu2ir a
resultados expressivos. porém uma administraçâo equivocada pode

maior em pesquisas e projetos que pela pr6pria natureza
um tempo longo de maturaç~o.
O principio básico da pesquisa e desenvolvimento geralmente ado-
tado em empresas. é a minimiza~~o dos invest imentos e recursos
com a maximizaçSo dos resultados. ou seja. uma quest~o ao mesmo
tempo antiga e atual. No entanto. observa-se uma tendência da
part icipa~~o cada ve2 maior de pessoas de vários perfis e foroia-
çoes, alterando a dinJmica de relacionamento no desenvolvimento
d () P)'· ().j Et C)1:

No âmbito das empresas é cada vez mais evidente um pêso maior
dado ao planejamEnto e a administra~So da pesquisa e desenvolvi-
mento objetivando a ot imizaç~o e efici&ncia dos recursos ap} ica-
dos. Isto lEva a um dilema. pois entrE profissionais diretamente
1 jgados à ~rea. sSo poucos que possuem um perfil adequado al~m
d ~':'i. '::~ p~...ó P ,... i ~':l.~::. ·F u n ç: 't.). (.::..~::. (.:.:, P D 11' C !..t. t r" C) '1 <'i!. d o C)~::. f~'1 f:::" m(:.~n t: c ~::. !::.:' ;.:. t (.,::'\."n c! ~:~ ~:\
área desconhecem as suas v'eais necessidades.
Dentro da estrutura de uma empresa de tecnologia. nota-'se que a
adrninistraç~o mais deficiente é na pesquisa e desenvolvimento.
onde a causa principal é a aus0ncia de um parâmetro consistente
na avaliaç~o dos resultados obtidos.

Guenk ichi. The Profitable Research and Development.
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A nível de produç50 temos a quant icade produzida. a qual idade
atingida. e a n{v21 de v2ndas os pav'Bm2tros como 2volu~âo das
vendas. part icipaçâo no mercado que identificam claramente o seu
d ~:.:.~:;.t::':· rn p t:'~nh C) :1

Em pesquisa e desenvolvimento sâo ut 11 izados circunstancialmente
par~rn2tros como o n~rnero de patentes registrados. quant idade de

gerados. teses 2 art i90S publicados QU2 sâo ut 11 iza-
dos para avaliar parcialmente o setor.

Na administraçâo d2 pesquisa e d2senvolvimento, um parBm2tro lm-
t (·:·:·n····

tando id2ntificar formas eficientes d2 pr'opiciar um clima para
que isto ocorra. Em muitos casos, esse tipo d2 at ividad2 está
1 igada diretaru2nt2 ao n{v21 psicológico e moral do grupo QU2
aliado ao seu alto nív21 t0cnico. podem conduzir a r2sultactos
~;:.u i~'Fiir (.,::'(.::..n d e: n t {.:,:,'::;:1 E:;< ('::.mP 1 Cj C:I c: or lI' ~ d o no I ::';'1. b o r ~';'l.t Ó li' i C) d <':'t. I B i"ll e rn :Z u il" i c: h
na Suiçar com a d2scoberta da cer~mica supercondutora. está li-"
gada a esses fatores.

dirigido com uma moral alta e com ot imismo. constituem temas de
2studos filosóficos e sociológicos que possibil itam a sua suavi-
:.:.:~~':'i.ç: ~{t() ~'::. h t':\ r Ü'{ Cc 1""1 í z (':\(..;:f~c; ;' c: o n d u. :::::i n d c! :eI.Ct ~:~ u. c (':';'::~~:)o ~:

Portanto. o ponto importante na administraçâo da pesquisa e de-
senvolvimento 0 procura~ acomodar a sua estrutura dentro de um
c: '.I. i m ~:'I, P ", Ct p ; c i {:) ~;'i. '::; u. ::':'S, e \l D '1u.(;:;é~D 11 P ~:·I.1:" ~·:·i. t <:t. n t D P D d (.:.:.in C)~:~ d (.:.:.~;:.t i::I, c ~·:·I.Ir ~:;~ F ~':\....

tema pare ~ pesquisa e desenvolvimento, bem como os seus objeti-
vos e prazos de forma expl icita. Em segundo lugar está a aloca-
<;: ~~~D ~':'f,d (.:.,:q u. ~':'I, d (':",d (''::.tO- (:..:. c u. l'" ~:~ C) ~::. h u. 1':'!~':'J.n C) ':::. J u.n t: ~':i,in (.:.:.1"1 t C-::. c: () m {·:·t. ~:!. ~;o (':~' ~:~ p (.:,:"c t i 1...} ~':), '::;

primeiro lugar está a definiçâo ea caracterizaç~o do

Fesponsabil idadES. Finalmente a face correspondente aO SEU rr6-
prio ambiEntE. com a alocaçâo de recursos materiais e financei-
ros aliada ao efEtivo controle de informaçJes.(77)

A seleçâo dos projetos normalmente obedecem aos seguintes cV'it0-

Projetos que possuem perspect iva ~ prover avanços t0cnicos nos
amplOS setores da economia. onde economistas denominam de Hal-
t o fI' (.:,,:t D r n o ~::'o c: i ~;'!."1 /1 I:

P 1'"C).j (.::.,t o ':::. c: C,l,;,) FiC~~:;~:; \ b i '1 i d ::':\d ~:~'d I"::'; .~:; (.:,:, 11' (·:..•. m c: C) 1'1 d u i: i d ~':'.~:} n ~.;{Ci ~·:tP E:' n ~:ls; pC) ~;.

empresas privadas. devido às necessidades de alto Invest imen-
to. longo per(odo de gestaçâo. ausência de perspectiva de lu-
cro imediato. alto risco e situaçJes econ8micas chamadas de
I." .f ~;'t1h ::':i. ~:; !'lI (.:.:.[" C ~':'t,d C~ '.I. Ó ;~:J i c: ~':·f.~;:. 1/ ::
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Accord Press. Tokyo. Japan, 1989. págs. 107.
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pecificados, nao necessáriamente de uma extensiva pesquisa bá-
~::. ~ C:. {'~\ 11

Projetos que podem ser desenvolvidos conjuntamente com univer-
laboratórios governamentais e ind0strias. caracteri-

zando-se por um desenvolvimento conjunto.(78)

? fi i.{. ,,', PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - O
~:)()~:~

1·\1· ••• I

~:) !::. i..J A ALOCAÇXO DE RECUR-

A escolha do tema precisa ser' feita de maneir'a equil ibrada, con-
e ~ 'J. i {':'t. n d D \,/ ~'1~lJ' ! r) .:::..r:' ~';'l.t o tr (.:.;';::, j'" (~.:, "1 (.:,: \/ (':\ n t {,:~~:~'I {.:,:,n t !"" (.:,:, () ~!:. q U. (':~. ~ ~:~ P Dd (~~.i:' i <':\ Wi ';:~F: i'"
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nos idiomas em que aparecem divulgadas.
::~) {~i e: >~i ~;~.t f:::· n c: i ~':'t d (''::.lJ.1Yi Dl'" i E' n t ~'~I.d C) i/';. C {'~.P {':\z: d f::-~ C on t ir C) 1 (':1. r" ~':\ p 1'"C~d U. {i: ~.~~C)
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4) As disponibil idades materiais. Em termos de equipamento e de
matErial de consumo.(79)

A at ividade de pesquisa e desenvolvimento deve ser conduzida
dentro de um padrâo, que podemos. chamar de 3W.
o primeiro W significa WHAT, ou seja. a definiçâo clara dos seus

que é seguida da explanaçâo dos mot ivos que conduzi-
ram a tal situaçâo que é o WHY. que naturalmente levam ao WHEN
no sent ido da definiçâo do prazo.

imediata. mas nâo se pode descartar outros temas mais
complexos que merecem anJlises e apr'ofundamentos acurados. prin-
c i p ~':I,1 ~n(.:.;n t f::·:' \.:.; rn j n i c i (':\t i \) (':\':::. d (''::' ~':1.'1 'l: () i'" i ~::.c C) u t:'i ; d (.::;.i i'~\ C E'~n t l" ::'::t ], ~.:J (:.:' ir ::':!, '1 ....
mente adotada nas iniciat ivas empr'esariais, é o alto-retorno em
curto-prazo. Em linhas gerais podemos admlt ir de que a atividadE
de pesquisa é de alto-risco e o seu desenvolvimento de baixo-
1" ~ ::~ c: C) I: (f~ I~':))

Hugh e. Asia s Giant. The Bv'ook ings Inst itut ion,
Washington. USA. 1976. pJg. 568

(79) HEGENBERGER. Le6nidas. 1925 - Etapas da Invest jgaçâo Cien-
t(fica. EDUSP. 1976 - Sâo Paulo - Vol.III - pJs. 217

Guenkichi. The Profitable Research and Development.
Accord Press. Tokyo, Japan. :i. :t ~j.



Out~a 2stratégia ve~ificada em grarld2s corpora~5esr é a hi2rar-
quiza~~o do centro da pesquisa e d2senvolvimento. Os temas per-
tenc2ntes ao cotidiano s~o administrados nos c2ntros p2riféricos
passando ap2nas os temas estratégicos ao centro principal. No
2ntanto. a sua 2struturaç~0 d2P2nd2 muito do histdricor P2rfil e
em muitos casos o ambient2 prop(cio para a sua localizaç~o.

Os mais variados t2mas d2 p2squisas e d2s2nvolvim2nto provém dos
diversos canais. ond2 a sua administr'aç~o d2v2 conciliar' diver-
sos fatores como estratégico. aquisiç~o de eXP2ri&ncia da 2qui-
per tend&ncias da tecnologia. antecipaçâo dos fatos 2 outros.
Mas o fator d2Cisivo , 'esta
corporar os tv'aços próprios. S2m dJvida pod2m constituir 2m
{tens important2s para ant2cipar uma 2v2ntual r2voluç~o na 2S-
trutura de um det2rminado 2mpre2ndimenton

NesS2 s2ntido podemos d2t2ctar uma perf2ita corr21aç~o entr2 a
p2squisa 2 des2nvolvimento 2 a 2stratégia administrat iva. Em ou-
tras palavras, pod2mos inf2rir de qU2 a imag2m futura de uma 2m-
pr'2sa se apresenta no n(v21 de invest imento alocada à p2squisa 2
d2senvolvim2nto no present2n



PESQUISA r DESENVOLVIMENTO - AS ETAPAS E SUAS AVALIAlGES

As principais fases da pesquisa
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Para a viabil izaçâo do resultado, a pesquisa e desenvolvimento
P {':':'II' c o 'lO I" (.:.:, u m('~).').()n :'.:J {:".;t :;'f; i:' d lj {':'I, E·:' i n c: i:"::' v't ~':'\t 1'- ::':l. ~:.:J (.:.~ t: 6 r ~(':'j,;1 C'J (·:·:'1" (':". '1. ~n(.:~n t <::' Fi ~':'.!r~';'!.

o seu in{cio constitui um pequeno grupo com baixo custo. Com a
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espaço f(sico e incremento na infra-estrutura com a consequente
elevaçâo do custo.

o programa tem o in{cio pelo estudo da viabilidade técnlca
do tema, que pode passar por simulaç5es. modelagens em experifn'-
elas prel iminares. Vislumbrando alguma possibil idade, o passo
seguinte e a obtençâo do maior n1mero de dados experimentais.
c C)m ~::.u.c: {.:.:,':::.~::. t \,l ~ti..~:~ ::':'i. n ~':~"1t ~:; (.:~.~::. e: ~':~V ~':l1 i {':'.f.j: '(') (.:.:, ~:; cf (.:.:, In o d o c: D n t (n u.C) (.::" .li' ~:.~P t·:· ti ....

6 a fase da batalha ins61ita do pesquisador. 6 aguardada
do pesquisador além de uma conduta insól ita. uma fase de Apce no

c: (] n ~::.i ~:~.t (.:.:,numa fase delicada e difícil, mas o
suave no dest ino. traz uma sat isfa~âo~::.<,I.b DI"

í \,;"p i':\ ~." ~';\o~::. c: C) r;',FiD n (.:.:.n t ~:.:.~::.d C) ~:jIr U P ():I E:: u ri'! i n d r c i D d (:'::' ti ~..l (':.:. {·:i. f <:t ~:~ i!.,:' d ~':\
~:; (.;:.\';1(~:<,I.d 1.1.1'·::,1. f C) i P f..:. i t: :':'. c:o IH ~:;U. c (.:.:.':;;~::.o "

Caso surge a possibilidade da obten~âo de uma patente. a filoso-
fia da tecnologia diferenciada foi at ingida.

() ut i'.!.i :;::,.,\....
(~:;),o i n d u~::.t f'< , i.':'l. 1 II () ~::. c:on d ~(;:"6 e~:;P i.';'~ il' ~). ~::' fJ. ~':'I. \..' i <';". b ~1 1 ;::'. {":', r;, ~:'To i n d u. ';:~t I" i ~:·:i. '1
tfm as suas pecul iaridades. Um custo viável é esperado; um pro-
cesso de forma otimizada. um desenho de boa aceita~âor e uma ma-
nufatura preferencia'.!.mente simplificada e flexível.

tarefa de criar um ambiente prop(cio ao
que acaba de despontar. A possibilidade

1 ndu,·:::.····
trial. que se deSEnvolverá externo ao ambiente laboratorial. Nos
laboratórios sâo desenvolvidos em condiçJes ideais, onde as ex-
perifncias e simulaçJes sâo conduzidas de uma maneira eficiente.
C:D m ~·:·t. ~·:·t. In p '1 i {:':.(::~i{C) d D n d. iH (.:.:,f' n d (.:,;. 1./ :":'!, r: i ~';~.'.../ <::.:. i ~;:.;.' ~':\ c: >~p ('":;'1'" i f, ri c: ! {':~, t: c· l~'n <':1.:':: ::~ (~,;

complexa" Entretanto. o teste é cercado e acompanhado pelos com-
P C) ri (.:..\ n t e ~:~d E' d ~ 1-,/ (''::' li' ~:; (';i. ~;:. <'::;. lI' (.:.~~·;·I.~::. i' d (':'~r(lo cfC) q '.1 (.:.:. ::':".~::. c c;n d i (;:H c:~:; d f::':' C D n t: or n o
~:>~'Io i d (.:.:,~',.i ~::'~l

1···.~~:.:. ~:.:.t (':'i, P i::'~ d i':-:' p r' é· ....p 1" D d u (;:~,;{(j~, C) ~;:.ur ~.:J i r!'; f..:.:. n t D d (:,.:, I{' f::.:·,j f::':' i ç: (') (::~.~::.,.' j IJ' I'" (.:.:. ~.:Ju. '1 (':'1. !i' 1 ....
dades e imperfei~8es na 1 inha de produ~âo nâo estario descarta-

Sendo o volume de produçio pequeno, os ajustes e calibra-
ç8es serâo importantes visando a próxima etapa em grandE escala.

o teste piloto. a n(vel ,.1,·,
'.. i;'::.

•...
':.:

cercada de alguns objetivos.
Em primeiro lugar é ~ c:ev·tifica~So de que em escala
se consegue obter o desemPEnho e qual idade Esperados. Em seguida

r- ! .....
~.i ••••• processo. Complementando o objetivo,

'.I. i ~:;E':' técnica do produto para ser introduzida no mercado, ou se-
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frutifica~go do produto.
Após ess~ fase. resta preparar a infr"a-estrutura industrial ade-
quada a atender as necessidades cOffierciats do mercado. mesmo com
um ligeiro custo adicional. é importante preparar uma infra-es-
trutura e processos flexíveis. pass{veis de incremento ou redu-
~go. OutV"O ponto importante é observar que a operaçio se encon-
tra no seu início. onde o cuidado redobrado deve ser dispensado
no sentido de evitar o surgimento de imprevistos. Adequada es-
trutura de inspe~go de peças, bem como os seus testes funcionais
e de vida para antecipar a prdxima etapa deotimizaçâo e admi-
n i ~::.t i" ~':\ <;: f~C) G E' c: u. ~::.t C) '::; ~:;{-'::i/ fj~o i mp D l" t i::'i. n t {.,::'~:;" i'''~~'ito ~::.E' P D d {.:.:. c: on ~:;~d ~:':':'1"" ,':'t 1"

minada. mas visando apEnas a sua otimizaçâo.

t l :;.::~;{o d D C C) n t jt· C) 'J. <:;." d o I:) t.(~i,\~....[)O ....C~t·,~1:::C: ~<....t·~C;"r I () t··i I; {::'l {':'t mp 'J. i ~':\ç: f'~o d o ~I' ~':\ i ()
de aç~o implica num custo maior". Usualmente a atividade de PES-
quisa E deSEnvolvimEnto rEqUEr um maior invEst imento à medida
que se aproxima da concorr0ncia. em funçâo da sofistica~go cada
VEZ maior no sent ido de minimizar riscos, ao contrário da fase
inicial devido à pouca famil iarldade e informaç~o. que pode di-
ficultar algumas decis3es. Portanto. observamos a import5ncia dE
mecanismos de contr"olE em cada etapa nos pontos sens{veis. Nota-
se também, a dosagEm do n{vel dE rigor no controlE a SEr imp]e-
lYjE- n t ::,:"i. d C) d (~.:.<':". c: C) f!' d D C D m {';'f. ~;~ c: ~';'I,II' ~':\C t E' il' { ~:;,t ,c ~';~,~:; d (':':'c ~':'I,d {:".PC) n t D;,· n ~;.;.C) ~::.('::..

limitando apenas à sua parada ou avan~o.
Um dos pontos deI icados da pesquisa E deSEnvolvimento é o difj-
cil progndst ico do SEU Efet Ivo resultado, para qual sâo comple-
mentados com inJmer"os dados de testes e simulaç3Es em diferentes
cenários. ~ medida do avanço do processo, é natural de qUE o ho-
rizonte figure cada vez mais n(tido. Portanto os parâmetros dE
aval iaçâo no In(cio do processo figuram algumas técnicas de di-
r (.,::"c: i C) n ~;'i,m{~.:,ri t f.:) d o 11' U. In D ~':'!, ~:; ('::"IJ' ~:. (.,::- ::.:J u. i do" i·v·' ét o d D d e p o n t IJ. :~':'~ç: ~~{c; q u,{':.:.c o n ....
siste Em forneCEr detErminado grau de importância para um gV"UPO
d ~':; P r:\ !:- ~::tin I::~'ti" o S;~. (.:.:, ::';'1. ~::. i.l Í;':i. ~:';. C \::~'j t ~':'t.(;: ::.;{ o o U. r" (.::..P ~J' D \r' ~':'t.(;: r~D (.:~. d i::,:' t e V' m j 1"1 a cf {':t, p {:':.....
la soma global acima ou abaixo de um valor pré-estabElecido. Ou-
t ~I' ~':i .r:' C)ll' ni~':'I, l> D cl (.:.:. .::~(.::..t'· {'{I, ·f or In 'ú';, r:,;: l';~o d (.:,; um ~:,:Jl"-u. PC) dE' :t:'l, \/1(':'" '1 ~ t';'l, d DI" ('::.'~::. qu. e

consiste no método convencional. Uma forma multo pessoal dE ava-
l iB~âo podEriB SEr o método intuit Ivo. Em outras situaçBes B
prdpria EXECUçâo do eXPErimEnto pode conduzir a uma decis~o mais

Um determinado tema nâo deve necessariamente constar" no planEja-
mEnto ou orçamEnto dE um dEtErminado período. PrincipalmentE aos
correspondEntes a uma matura~âo lEnta. é importante catalogar
num banco de dados, para futura avaliaçâo.
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A sua consulta E avaliaçJEs PEri6d\cas, PDssibil it~ um importan-
t: f.':':' .;::. u.ti ~:;{ d i Ci P (;'l. fJ' ~':';, q u.e {.:.:,rn rnD H;(.:.:,n t C) ':::, Fi !'o C) P {c: , o ~:~i nc 11J, i r n C) p '.i. {':'l, n F::'..1 ,(il, •••.

~l iada à disponibil idadE dE rEcursos. chamada Aval iaçâo
por Ante-fatos. Como baSE, toda a aval ia~âo deVE Estar em conso-
n~ncia com a estrat~gia da empresa, pois os temas selecionados,.,

(':';.(::~·:·i.D !!determinar' o seu plano de
Como exemplo, SE a estrat~9ia ~ a conquista de uma ampla fatia
d () m c:.·:'r: c: i':'" d C) l' (':", P ~:' j (] 1:' j di':),d e ';::.E'!" i ~:';. ~':'I, ~::. (,~ } r,.:,:, (j: ~.;{D d (,:.;. t c:rn ~:1,'~; q lJ. (."::, P (':.:'i'" !H i t (::.:'rü ~':'I,

rápida operacional \za~âon Mas se a estrat~gia for de . ",'
i n C) \l (;'1 (j: ~':'~():t C)

t (.:.:,fi; {':'I, r: ('::'c: ~':'i, ~ V' ! ~';~. ~!:'c' b fi' (.:.:, :;':",'::; ~:~u. n t C) ~:~ iri :C':". ; !:; {':t rü p '1.o ~:~ c: o m t (.:.:.n, p o d ~:~. \,l i ~':i.b t '1. i ~.::(:'1, ••.•

çâo maior ou tEmas básicos para o desenvolvimento tEcnológico de
um novo campo de atuaçâo.

A natureza do tema da pesquisa ~ dEsenvolvimento POdE Influir na
base de aval iaçâon

Em mat~rias de longa maturaçâo. a aval iaçâo dEve ser baSEada no
ri {l.,l(':·:' 'i
Jn(-:,~nt: (.:,:.

de retorno ondE o nível de invest imento necessário geral-

Como regra geral. o risco e o retorno deVEm SEr aval lados como
uma rela~âo de causa e EfEito, maS a aval ia~âo num~rica da sua
eficiincia ~ dif(cil. No entanto, a n(veI de risco pode-se che-
gar a um valor rlum~rjco que pode SEr ut 11 izado como bal isamento.

ProbleMa maior se encontra na taxa dE retorno. cujo m~todo por
lucratividade Está diretamente 1 igado ao seu efetivo sucesso,
cuja confiabil idade 0 duvidosa, pois o seu cálculo se torna pos-
':::.{\.i (.:.:.1 (':"j. P Ó '::~ "6'. (~,~t ~':'I, 1:; ~3. d (':'~pe:::'q u. i ~:!.~·:·i. cl (':~' t: F::' c:n C) 1 Cj 9 j :;':). j n d IJ, ~:~ t tI' ! ~':1. 'J. fi

Existem casos em que o piso da avaliaçâo ~ estabelecido
grau de motivaç50. insistincia e principalmente pelo entusiasmo
dos componentes do grupo qUE poderá tornar importante fator de

-, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - RECURSOS HUMANOS E A ESTRUTURA

U SEgundo W significa WHO, onde estabelece os recursos humanos
, ,

n (~.:.c (':':'~:;,';::.{':i, ~." i f,:J 'i:; 11

de vert icalizaçâo, a
ce a um mercado altamente competit Ivo, a ut ilizaçâo maciça de
novos compostos materiais, o custo com recursos humanos tende a
baixar nas Empresas. No entanto, na composiçâo dE custo em PES-'
guisa e desenvolvimento no SEntido global, a metade dos rEcursos
sâo dESt inados aos seus componentes humanos.

( .1''''/ ..
, Doi, ) "{Oi«)I :1 Guenkichin The Profitable Research and Develorment.

Accord Press. TokMO. Japan. 1989, pags. 110 a 121.



Como indica a rEal idadE. o rEcurso humano const itui num prEcjoso
P :;':t t !,'. ~ ri"!H n 1 C) :; C~D lf"i ::":'i. (~.:. v Ci 1 i..i. ç: ~.;(D d <::1 c: Cj ri c (:.~i t () d F:.\ rr {':i. rü (-;.:.n f d r:~.de ,U }' e:»: i ~::.t E'

•
passarâo dos atuais 20% para CErca dE 15% até o final do século.

dE qUE os rEcursos humanos EmprEgado~
ou Em ind~strias dE transformaçâo E

Isto indica a Efet iva passagEm para at ividadEs mais amEnas. DEn-
tro dEssE PErcEntual dE rEdu~âo, E a prEvisâo indica qUE CErca
dE 50% da mâo-dE-obra sEr50 ocupados Em árEas dE engenharia E
p (_:.:'~:;qu. i ~::.::":i. ;.' c: u. .j ~':'~~:~.~':.:~: i v ; (1 ::':'j d ('::'::; ~::.l::·:· v' G Ct ~'.).::-~_(:.~.~,.c: i d !':'t ';:~. p D ~I' C (.:.:,r: C (':\ d f:~ .-:{.(-:":1:, ri ~::'!.

p o P i.J. "1 :Etç: ~~{C~ i.":'i. t i \} ~':'!';' f;:.~ C) lJ. t 1;- C) ~:; 4 ~~J:Xr n ::":1, :::. ::':1. 'J" (.,::' ::':"1. '::~ cf f::':' c: C) Hi U. n i c ~':"t_ ç: ~.;{C)? 't:'i. d m ~ n i ~::.....

tend0ncias inferEm a necEssidade de se ~profundar Em pesquisas
da árEa dE recursos humanos EnvolVEndo PEsqujsadorEs E EngEnhei-

o rEsultado aprEsentado PElos PEsquisadorEs 0 indicado pela cor-
rEla~âo dE 3 grandEzas.

RESULTADO - CONSCIOUSNESS X ABILITY X TIME

PodEmos Encontrar nos PEsquisadorEs a Exist0ncia de uma ExcelEn-
t f::':' h ~':'J.b i 1 i cf ~·:·I.·di:"::":, rn :t:i. s; ri (.:.~c (.:.:,~:!.~:;r:'J,11' j {':1. In f..,::' n t (.:.;d ~:.:.\.J r: (.:.:"::;.t Ç.'" i" {':',"1. i ::':"~cf '::':l ~::\ C CJ n ~::.c t ~:::.n ....
t izaç~o do fato. Na atividade dE PEsquisa E dESEnvolvimEnto. o

rEsultado. Para um pesquisador qUE SE idEnt ifjca com o tEma da
p (.:~.~:;.Cf ~..t i ~::.:;:'~}O 'i::. t..~{':t :;':'1.t i 1../ i cf~':'i,d (.:.:. ~;:.E':' t D r n ::":\::';',~.:J~" ~!.{d ~':\\l (.:.:"J.;.- c:u..j C) P o n t: Deu. '1 rü i ri í::). n ....
tE é o objEtivo alcançado. Isso constitui num fator suficiEntE
para abraçar novos dEsafios com motjva~âo r"Edobrada. Por"tanto. a
lidErança por partE dos controladorEs do projEto é conduzir prE-
fErEncialmEntE a at ividade dEntro do propósito inicial do tEma.
SEndo ao mEsmo tEmpo. conSElhEiro E colaborador qUE participa
entusiasticamEntE com o sucesso alcançado Em cada faSE do proje-
to. Essa 0 a postura eSPErada dos controladorES. qUE podE condu-
zir o grupo ~ grandES façanhas.
Uma Estrutura organizacional possui um objEt Ivo. harmonizada com
os ObjEt ivos gErais da EmprEsa.
A níVEl dE pEsquisa E dESEnvolvimEnto. todos os intEgrantEs dE-
VEm conduzir o trabalho de forma interat iva E prEfErEncialmEntE
dE forma transparEntE, principalmEntE Em pontos dE controlE como
(.:~. 'f:;' t ~':\b (.:.:'1(-:.:'c: f mf::':' n t D d (.:.:, p v' i C) lf' i d ::':1.d (~~.~:; o f.J. (';'1. '::~ lJ. :::", C C·1··" V' (.::.,(;: ~.;{o , Fi C) i/ t ::3.l'l t o :l ~·:·i.

1"'1 {\i(:!:".I.

dEria ser uma estrutura, Em qUE a Produç5o SEria a árEa em qUE o
nivEl dE 1 i9aç~o EntrE o objEtivo E o rEsultado é a mais alta, E
~ JrEa da PEsquisa E dESEnvolvimEnto, a mais baixa.

() ~J!". ~.:'tlJ. d (.:.:,
::':'c: E':' j t <':1, ç: ~.~{D d e::.:'

satisfaç50 do pEsquisador Está ligado ao
suas idéias. EntrEtanto. a pesquisa tEm

n r \l (,.:.:'1 d (::.:

idéias originadas 1·1.·.·.I•.! I::. ~;;" (::":"1..1" ~;;"

principalmEntE EntrE os mais JOVEns.
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Em suma. a busca constar\te da plena sat isfaç50 que tem como base

possibilita uma viabil iza~âo econ8mica que traz uma alta luc~a-
t ividade à empresa.

A expe~i0ncia tem demonstrado que a t~ajet6ria da pesquisa e de-
senvolvimento é longa e árdua. plEna de inCErtezas e labirintos.
qu e: c o n d u,~:':':t d C) P o i" U, !'(i ~':'1. (.:.:, ::~ t ;t' u t u. {I' i!',. c: h (::.:'i ::';", d r:' e ri t: iJ. ';:; i ~;"'::;r1'1o Fi () cl F::' ~;;. (':~'lo' o
caminho mais curto para atingir os. obJet ivos.
?~'I m(.:,:.d t d ~';~.d ~':'!. ';;) tt b ~d ~'!;. n ~':).h; e lo' ~:'i.t" q l.J. i {':), () 1" ::.:.t :::\. n i :~',\:~':'I,c: i D n {';'i, 'l , o rn :C':}, t: {.:.:.j" i ~':'i, I d (,:.;
supc~te à decisâo é mais rica, e a sua conduçâo de forma inte-
9l'" ::':'i d ~':i. (.::., hEI, ,." !riCl n i c: i::i.}. c: o 1'Ii (:). (':':.}!, p '1 i c: i t ~':\i~:~:;,~C) c '.I.{':",!" ~':'1. d C) ~;; Db ,.1 e: t i \/ o ':::.(':::' i':',

fo~ma ideal para alcançar ~esultados surp~eEndentes •
.··1 ..·•... ··•..!;..s :::o

sadores. é a auto-aval iaçâo que deve ser feita na prdpria estru-
t I.J. r' ~':'t;t b (.:.:.!ri c: () 1'nC) ~':'I. n ~':)t U, 'I' {.:.;z: ~';", d (.~.~::'t..l, ~':), ~::' (':1. t i \./ i d ~':'i.d f:::" ~::. 11

Os tEmas de PEsquisa também é dinâmico. principalmente nos dE
c: i.i. i" t C) pc:,,:·V' { o d o d (':.:.ri'! ~·:'I.t: 1.1 11' ::';'1. (;: ~.;.: o , p C) i ';:;. :;':1. (.:.:. 'i:; t i::'" t (~:;.t: j c (':\t (.:-:.&H d (':'~mD n ';:;t ~...;::',d C)

qU e: ~':\ m u, d ('~'\n f~:!';' d E' P~...i D 11' ~ d (':'1, d (.:.:.o c: G ,I' r: í.-:':' (:..:' i'J'1 c: (::-:-1/' C (':'1. d c-:· ~:~~., :X: d C) ':::. c ~':\':;;D ~:;•.'

altErando completamente em média dentro de 4 anoi. Os mot ivos
d (.:,:,~:;.~~:.(':'1, d i n~:'~:l'i j C ,;'1. '::; :;;'t D \i ~,~,j'" i D ~:; te 1.JlYl P c: 1 ü ·F(':'i. t C) d (::.:.(':1, '.\ c ~':'~n{;:·Ei. 11' {.:.:. n~ D o b j (.:.~t i \i o
r'! C) p (.:~ir' { D d c):-' C~U. t Ir' o .;::.p (.::..1 ~';'f, i':i, '.I.t (':'~,r' ~':'f. (;: ~'~ Ci d D P 1 ~':'i_ r'i o (':':.'::~t ~o' i':'" t (,::~~,~Ii C o d (':'t (,:.:, rfl P f" (':.:.••••

No entanto, o fato mais import~ntE é a de que 1 n d (':'~P <-:-:. n d (.:,:.n t (,:.:,
do mot Ivo, os rEcursos apl icados ao projeto sGo conservados na
cabeça de cada part icipante ou em fo~ma de relatdrios ou out~os
tipos de documEntos que poderâo servir' de referências ou even-
tualmente reformulados para outras iniciativas. Po~tanto, a p~6-
p~ia dinâmica da pesquisa e deSEnvolvimento se~ve de est (nlulo J
c ~':t.p '{;\c ~t ~':';.(;:~.;{() d ~':\ r~qu. 1 pe ;::.:'p (':t I"· (':'t ~':", p \'"Ó P 'o" i 1.':1. E' ;.~ P (.:.:,!," i I~:~'n c: i {":\.! d: u r~'t i IYi F D r: " -
t ~:'I,n t r:.:.' -F ~:~,t Cc 1" d t 'f {.:,:.!~'(.::.,n c i (':'1. 1 (':.:.Oi r E' 'i. ":'!. (;: ::';{ o ~.:'t.C) ~::' t ~..'(.:.:-~n ~';'1.Ir! (~.:,n t o o::) (·:,:··F(':';t iJ. ~':'I,d C) :;; e: m
massa. cujos resultados nâo poderGo ser arl icados de imediato.
I"~o t ~':\....~:;,(':'~r (.:.:.c c:,·:'n t t·:·; l'!'i (.:.:, n t f.''::' u,!n (';'1. t (.:.~n d r:· n c: i t';'" ri {':'i. i:~ p f' Ó P ti' i ~':.~~:; (.:.:.~::.c: C) '1 ~':'l, ~:;:; n C) ~::.s: n .
t 1 d D d E' 'F' () i'" m :;.:'t. il' ~::. i::,:' U. ~::' '(':'\I U.n D .:::. c D in (::.:'>~P (.:,;i" ! (::~n c: ~ ~':\ p t" ~.[;.t i c: ~':'!. (':.:' n'i d (':':.t (.:.:,~..'rn i n ::~\.
dos assuntos, ~liad~ à preocupaçâo dos p~riprios alunos e empre-
sas. Po~ conse9uinte. outro aspécto importante é a sele~âo dos
i n t r::: ~:Jr: ~':),n t i'::':' ~:; d ~':'!, ~';:;r (':~':ef. fi ''C1" ::':\d i c: ~ C) n {':'j. '.I. n';(.:,:.n t (.:,:,~'!'1. f o il' !ri (':), (':~'ni P i:' (.:.;~,:,I{':'i, d (':", é· C) !-" E-:' .. "

crutamento de formando em escolas cor~elatas. cujo ap~oveitamen-
t C) i rn I'::,~d i <:f. t D P D '::;.. ;::.u. i ']. i rn j t <:). (;: 16 (.:.:.:::." () u t r: ::':). f o 1'" tH ~':), (,:~. ',..1 i" (.:.:-c: r: u, t ~:'i.in (.:,:.ri t Co

atravcis do pr6prio mercado com a identificaçâo de profissionais
c u,.J ~;'~ c;.:.; >~pe i" i f~n c: ~ ::':1. p [.~I" ri) i t ('::.'u m (~'i.p I'" C) '-/ i:::" j t i':'t In r:- n t: o i i'fi (.::':cf i ::':",t Ct!1 I~:;,t: D j ri c: (':':.n ....
t iva uma certa disputa entre a concorr0ncia, e nâo está descar-
tada 8 possibilidade da pr6pria empresa perder um elemento ar6s
conclu{do uma série de invest imEntos. A ocorr0ncia desse fato
tem despertado cer·ta ~preensâo entre os administr~dores. No en-
tanto, a nrvel profissional. ci desejável um conhecimento de ati-
vidades correlatas dE outras emprEsas no sentido de aprofundar a
P J'" Ó P I" i :i:\ C '<'~\P <:'t, c: i t {:\ç: ~.;\() }' q IJ, ('':: ~riu. i t ~':\~::.",/(-:-~:.:':.:E':' '::~ ~:~~.?t:C) <.;!. p ~...() \1 (.:.:.i t ~'~d C) ~:~ p (':':.1 <':'. c D 1"1 •...

corrência. Portanto, uma boa comunicaçâo aliada a uma sat lsfaçâo
sâo requisitos import~ntes para a harmonia dentro



Po~ fim. EX\StE o fator tEmpo, que deve ser util izado de forma
eficiente. DEVE SEr complementado com um bom sist2ma dE informa-
çSo e a sua automaçSo. A real idade tEm dEmonstrado vários des-
p(:.~j;' d {c: i () ~:; d (.:.:, t (.::.,m p C) /I ~:) ft D t e: n~p o ~::. cf (.:~.~:;Fi V' (.:.:,n d i cf o s:· n ::';i. p r C) c: U. ~,. {':i. d (.:.~ um
instrumento ou ferramEnta. tempo de espera na chegada d2 um ma-
t e 1" i :;':).1 11" 1.'::" q 1.1 i ~:;i t; ~;·l.d C) i' 1:' (·:·:,u.n ! {'f e: '::; i m P v' D d u. t i \i ~·:·I.~::. ,.. G u. n :;':'t. (.:.:, ~::. pe Ir ::':'1. d C) h () f;' ::':1. ....

rio d2 um equipamento.

o p e i" ::':\ (;: ~:!~D n ~'itC) (:,~, ~:'l.c:on .;~:.~:·:·1. h ::':1.\l (.:.:.'1 ~:;(.:.:,[" d (.:.:. rn o d o i n d f..:.:. P(.:.~1'1d (.:.:,n t (.:.:.li i\"~C) (.:.:,n t ~':\n ....
t o , PC) d ;"::.:.rn o ~::.\} ~~::.1 iJ. Tn b t,·· {':\ ir ::·~I. '1 ~31.1 n ~:; PC) n t O ~:~ p 1'"D b "1F::'\n ~':1,t: ~C D .:::. ~':\ n i' '../ (."::,'1 ::';~d tn i····
nistrativo dentro da estrutura da oFganizaçSo.

Inicialmente 2 o trat~mento a ser dispensado ao especial istau
Com o aprofundamento Juntamente à pr'ocura de uma pr'ecisSo cada
IV' (:,.:.i: rn ~':1.1 ~::. '~::I,c U i/' 'E~d ~';l. n {':\ t (~:.c n D '1 D ::.:J i (':1, i' D i n t (.:.~1'''.... t·'· e 1 {':\c: i Ci n (':\ni (.:.~n t () i::·: {':). d E' ....

pend0ncia entre as diversas ~rEas afins dEveria-se ~mpl lar.

A PFeocupaçSo S2 explica pelo fato de especial izaç50 e o apro-
fundamento em uma detErminada área. deixa o pesquisador comple-
tamente leiga Em se tratando de uma outra área.
() ~':~t () d {,:.:, c: (} n'! P il' (.:.:.(.:.~n~:i,~;{C) (.:~ d i f (.:....r f..:.,; nt e d ::';'1. ~:; ,u. (';". ~::.D '1uç ~.;{C) l" C) nd (.:.:. (':':.~::. (.:.:.~n Fi r (.:~-....
'::> <.:!. ~::' i n '-.,1 (.:.:. ~::. t ~:.:WI ~':Jr: <:t n d e~::.~:~o in ~':I.~:; d (.:.:.,,.(.:.~c:U. i" ~:; C) ~::. n C) .;;:.(.,::'ri t ~d C) ci (.:.~ ::~;~.~\r- <':\ n t i i/ u m
p C) ti::'; n c i i;':'i. '). t «(:' c: n i c: o (-:-:'~:;.p (-:':.c: ~ i;':·I. ',1. 1 i: :;':'t d D n ~':'(~:;C) '1 lJ. ç ~,;{CJ d f::.~ ':::' f..:.:. u.~::. P ir o b 1 {:;;m:(:\'::;"

Nota-SE atualmente que as empresas estSo preparando uma c~rreira
em virtude do grau de r'econhecimento dos especial istas

serEm comparativamente menor em relaç50 aos seus equivalentes na
Produ~âo ou Vendas. tanto no âmbito da sociedade como das empre-

Com a tend0ncia da ~menizaçâo da natuv'ez~ do trabalho. a impor'-
t~ncia dos especial istas fica Evidente e nota-se uma tend0ncia
;;:~,C) ·F or 't:: ~:". '.I. {.:.;c ~ ri~(.:.:.r', t C) ~:'1. ~:;. u. ::':'1. \/ ::';'1, '1 or i ~.;::;';·i. {;: ~';{ C) "

o SEgundo aspécto e a estrutura hierarquica. O âmbito da pesqui-
sa e desenvolvimento é dinâmica. O surgimento dE novos tEmas e a
alteraçâo das suas prioridades sâo constantES.
Aliada m ampl iaçâo da área de inter-depEnd0ncia e Felacionamen-
t D r ~::.u El f::·:' r' (-:.:.(':1. n (.,::'c:(,:-;':::'~::'i c1~·:I.d e d (.:.:,(::.~:;:.p (.:.~c: ~ (':'t 1 i :.:.,::{:i, i~:{'f (.:.:.:::. II CCi;ri o c: C) n ~:;.(.,:~qu f, n c i ~::;.:--
C) () i" ~.~i~':'i.n o ::.~iI'" (') ri'!{':'I. t f~n d (.:.:. ~';';,~:~(.:,:.i" h D V' i :~.:.:o n t (!), '1 c: o~n o ::.~JI'" u. pc, d (::.:.f:' ?::. P i-:,:' c: Í ~':~,'1 j ~::,....

tas com a capacidade de operacionalizaçio de forma flex(vel. Ca-
~::'C) c: D n t V' :::1.~I' i C) r rú (.:,;~:;rn o c D m U fü n :jm (.:,:.I" D :'.:J ~" ~':~. n d (.:.:. d (.:.:,e ~:~P (,,:~C ; ~':),'j, j ::> t "ti. ~::. n ::~;:D ~:~(,:~

consesuirla atender a demanda. Existem empresas que adotam equi-
p c:~.~:~ d (.:.:- p v' o.i E' t CJ ':::. p ~':ir ~":i. ,r:' ::':", :~':':(.:.:-j" .[-" r <:,.:- n t: (':'~ ~';'1. c: V' e~:~c (.:.;n t (.:.;:::.r.:l (.:.~ n·;-.::'1. n d ~':l, ~::':I Pi f D 1-·' iYi ~:'~

matricial tamb0m muito util izada. consiste em nomear um lidEr de
projeto das equipes baseada na especiBl izaç50 das funç~es Estv'U-
t \,~r ~':\d ~':\ h C 1" i i: C) n t ~':\1 1'0 (.,::'n t i::':' (':~' rn ~:j~t' u.P C) ci (.:~ p ~r' o j c::;: t C) .:::. I:

O~::, 1 ideres desses grupos sSo habitualmente denominados
n d. mç.:.; l~- D d e: P jVi D i.J. F't'1 \,,..'~·:·I.l"·i ~·:·I.m c! ;':':: i::'ô, c: DI'·' d D c: C~rI'! ~·:'I. d ~rn (.:.:,n ~:;:~'!;:CI d D Fi 1;' o .j (.:.:.t CJ y (.:.:.

tem como perfil de generalista em funçâo da dinâmica rEqUErida.

Funcional) ou PM (Administrador de Programas). O



A estrutura matricial 0 a forma usual e adequada na área da pes-
quisa e desenvolvimento. Entretanto. par"a a sua eficiEnte opera-
cionallzaçâo. 0 necessário o perfeito entendimento dos seus ob-
Jetivos pela estrutura. alia~a a uma perf~ita conexâo entv"e si.

Como complemento, seria desEjável uma forte 1 ideran~a no sentido
d r:.:.' h t':'I.l'· lYi C) n i :.:.::::":\r-" 1n d. rn (':':'1" c! '~::. i n t (.:::I'" (.:.:,S s \~:.:..!:~ F: C) b j (.:.~t: ! \1 D ~::. (.:.:,n \/ Ci J. \i ; d C) ~:~ 11
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3 FUNCSES 8~SlCAS DA PESQUISA E DESENVOLVIMEN1"O
,,,(O!<O I:: T h (.:~.P iJ' () ·r' j t ~rl.b '1 E·:' ~~ (.:.:, ~:~ I:::" ~:ll/c: h :;':1. n d [) (.::.,'Vi (.:.:, 1 c;pm (.:.;n t :.'

..J '(':t P <':'1, n y J 9 ~:~9:.. P i::\. Ei~::.11 i ;.:.:~~L {';'!. t ;? n 11cord Press. Tokyo,

7.6 - PES0UISA E DESENVOLVIMENTO - INFRA-ESTRUTURA E CONTROLE DAS
I j"'~F' () n r'Jltl {..:;(:)E: ~:>

o ambiente correspondente ao contr"ole da pesquisa e desenvolvi-
mento constitui o H qUE indica HOW. Os recursos destinados à in-
vestimentos em infr"a-estrutura p~l·a pesquisa e desenvolvimento é
tâo importante quanto aos recursos humanos. 0 cada vez mais Im-
portante com o seu avanço. aI iada ao grau de sat isfaçâo e entu-
siasmo que pode proporcionar ao grupo.
(:'j c r' (.:.:,~::.c (.:.:,n t FI: n (.:.:.c (.:.;~;.~:~i d ~·if.d (~.~cf e: ~:~r;,.:, ::":'1, \i ::;",'.I. i :;':1,11' C) ~::. 1/' (:;:. ~;; U. '1t <:'1, d o~:~c Ci ir! p l" (.:.;c: i ~:;~.;{o
d f;:.:, :t ~~j.•..{;; p ~:·l.':::. ':::.(':'i, ri cf D ~·:·i. :t ~?....:1.;?;: (·:'i. i::'; >~ f::;; .{::::.n c: i i':l. d (.:.:. t:·:·:· qu ~p~':'~ni (:~.n t o d {.:.:, ~.:"t.n z:~."1 ~ ~:;.(.:.:,
ou medidas de altíssima PFecisâo é cada vez mais evidente no
sentido de avaliar medidas. tolerâncias. tempo. (ndice de v"eJei-
~âo. bem como estabelecimento das condiç~es de garant ia dos pr6-
P i"O i () '::; Pr D d 1.1t DEu

Por outro lado é necessarla a sua ut II izaçâo de fornla eficiente.
Um deles o seu (ndice de ocupaçâo. que usualmente ap] icado a fa-
cilidades de produçâo e manufatura que pode também ser aplicada
à pesquisa e desenvolvimento evidenteMente com 1 imitaçBes. prin-
cipalmente durante o intervalo entre um pv"ojeto a outro que nâo
t: (.:.~j'" 'i:\ H'! U. j t () ~:!.(.:.:.ri t ~do ti

Outro ponto importante consiste na sua redu~âo de custo. Nâo se
pode evitar o aumento do custo se objet iva a alta previsâo. ou
{.:.:.\/ i t (':U'" ~ ri 'v' (.:.:.1;;t i li ~E':' n t o ~;; d, r (~.:.t ~:'!,m~:.:.ri t f::·:· '1 i 5.~(":'I.d D ~;; ~';'tC) P ~r- CLj {.:.:,t: o , fi'1 (:'i, ::;. C~·fu c: i::·õ .....

sos de uso geral. Existem casos em que se pode produzir Interna-
~ne: n t (.:.~c D rn ~:'. ~':\q u. i ~;:.~(;:~.;{D tI (.:.; 1'1'1 ~':'!. i: r~t" i ;,':\i ~:;)' f,.:.~ n c. t ~':'!,, .• , ~::. (.:,; u. tn {":'1. (.:.:. c: C~n o IH i ::':). t'':":!ri

muitos casos em cerca de 50%. Essa filosofia cabe perfeitamente
n ~..) H'i C) n t ~':'!,~.:; (.:~ m d <':'i, '.I. ~ n 1·li(':'~ p j '1 Dt D cf (.:~. P l" C) d u. ç: :;'I C) r:



industrial) ou OA Cautomaçâo dE Escri-
t ó V' i D ';::.) c D n ~:;t i t u e: m c: rü t (.:.:,i;' In ti ~;;.i'" (.:.:, 1 {':'I, t i v ~':'~~i'!(.:.:,n t f..:.~ f ~·:·I. fil i "1 i :;':\ II":: m 'Ei 'i::· Ei ,I' ::':1 cf ~:":......
t ivamEntE S2 inicia a difusâo dE tErmos como SA Cautomasâo dE

ou LA (automaçâo dE laboratcirios). Assim como a
fábrica produ2 produtos. o laborat6rio produz informaS~2s. A
t (:..~ri d &::. n c: 1 ~':~. ~:~{.:.:.v' {'J c C) l't';Df:':' m ·F~':).b 1" i c ~·:·I. ';::. qu. (.:.; Fi :,. D d 1,). i: (.:.:,n~ c: Col ~r~(.::.,qu i p~':~.rn~:.:.n t C) :::. d (.:.:,
controlE num~rjco. rob8s com contro12 por computadorEs objEti-
vando o sistEma dE produçâo iMPEssoal. o~ laborat6rios podEm au-
tomat i2ar suas EXP2ri0ncias. m2didas 2 anál iS2S qUE sâo prOC2S-

por' computadorEs, cujos rEsultados aparEc2m S2M a
vEnsâo humana. Nota-s2 cada VE2 mais o aumEnto dE programas OE
c o mpu t ::':1. d C~r t..i C) 1 t :;':'t d n Si. ~:·f. (~.:.~:; ~:; ::':i, f' ~n ~':~'1 1 cf :::".d (-:.;n {':'i, ~::. c·:' ii'i P li' t·::.' ~;:. {':'t, ~;:' t:

Exist2 um conS2nso 2ntrE os p2squisadoY2s da ár2a. de que o con-
tE0do de uma invEst igaçâo, C2rca d2 40% consistE na anál iS2 dE
dados do passado. outros 40% na atividade 2m apoiar nos dados ou
informaçS2s concluidas. Esses fatos deMonstram a impoFtincia E a
prEctosldade de possuir um banco dE dados organizado. atual jzado
(.:,:.d i ~::.p C) n (\) (.:.:.1 I:

() b '<"fl, n c c d (,:~. cf ::";"1, d C) ~:; c o n t i" C) "1::':"t d C) P D V' c: o j'(j pu. t ~':~,d Ct ". (.::..'::~ t (':'~\/(.:::o ~:;(.:.~u d f::·~~:!,e n ....
volvim2nto bas2ado na nec2ssidade da NAS A nos projEtos aeFo-2S-
Fi <:1, c: ~ ~':i. i t::, n ::':'1, d (,:.:.c ~::),d ~::).d (.:.:.Ó (-) (.:.:, t: (:,.:"\r' (.:.:. (":"1. ';:~ u. ::';'i, <:\ 1'11 p 1 ~':\ ::':",d CJ (;: ~'i~() p C) ~:. c).u, t i" ~':\ ~:; (.:.:,rn ....
presas a partir de 1972. Isto pErmitiu uma cataloeaçâo d2 bi-
'J. h f.':: f::'~~~:. d (,:.:, i 1"1 ..r () i;' ir!~":'!, ç: {:~E" ~:; ~';'tc: f:' ~!:'~:~{' \1 F::"'1 PC) 1" i n t (.,:~fI' IH (":~~d i D d (.:.:, t (~.:"t" li'i i n i::\ i '::~y Fi C) ~::'....

;:;i b ! I i t <':\ n d C) ~':\ '::~' ~;:.t í::,~1'11{':'\t i ~:':.:(';,ç ~'{t() d (:'~~;:' i n f D I'" r;', :;'{i, ç: '('r t::·~ ~::')' q t,l c: i !'i'1 {':1. 1'"1 ti C) i::':' t {':'I. Fi {:;, ~::.

rumo a uma consolidaç5o dos ObjEtivos.(83)

8 A RENTABILIDADE DA PESQUISA ~ DESENVOLVIMENTO

REtomando a Bnálise das 2tapas 2m qU2 comp~2 ~ at ividade da P2S-
guisa e d2s2nvolvim2nto. podemos observar quc. a 2tapa 2m que o
i ri VI:::'!::,t I 9,',\ d or ~':,e i!,,'n c DI"! t \"\;i, nc c: f:'n t 1" o d ::,i, "I t I v i r!;:,I,d 1:::'. é ,;'1. t é o !'li DiHE':!"I t; C)

d2 SE vislumbrar a sua possibilidad2 dE uma 2xploraçâo econ3mi-
ca. At~ Essa 2taps. pod2rEMos considerar como a primcir'a etapa
dos resultados. A n(v21 de empresa. o proj2to adotado SE encon-
tra no 2stágio int2rmediário ao objetivo. Passando pelas fases
de 2n92nharia do produto, tEstes dE confiabil idad2, dE vida. do
in (:.:'r C :;':\.d CJ:I d (,:.~ '1 i ri h ~·:i. d t::·:· p ~r" D d l ..~ (~: ,~.;.~D ::':i. t é· ::':'1. ~:; u. ::';'i, \.1- j ~.:'!. b i '1 i i: ~·:'l.(j: ~i'~C) c: o in (~.:.I'" c ~~.:'t"1 f/'
um longo caminho a ser percorrido. Ess2 período chamamos de se-
gunda etapa do r2sultado.

YOKOI. GU2nkichi. Th2 Pr'ofitable R2s2arch and Developm2nt.
Accord Pr2ss. Tokyo. Japan. 1989.



v resultado da primeira etapa é de dlf{c lavaliaçâo
etapas. ambas possuem pl" d· ..·

pelo fato de ser apenas uma possibil idade de con-
cretizaçâo econ8mica. 0uantificar' uma possibilidade implica numa
c: l:) n c: 11.1 ~::.~.~~C)

'::~u. "1 t ~':"!,d o~:;
probabil (stica. Ao passo que na se9unda etapa os Fe-

{n d i c (.:.:,~:;podem ser aval iados de forma efet iva mediante

l\! Ho ~::.c: p (J d (.:.:,5.:) Et r: ::':'1. n t {r' o ':::.U. c (.:.:,~:~~:)o d c P !J' D j (.,::'t C~ ~':'.p 6 ~:; G ~:; fI' (.:.:,~:~~.11 t: :Ei. d o ~::.c.b ....
t idos a partir de experi&ncias. testes e simulaç3es em laborat6-
r'io da primeira fase. As possibll idades de nâo concluir a segun-
da etapa é maior. Essa possibil idade é amenizada com o trabalho
rI ~':~. E n ~.:,I (.:-:- ri t·) ::';".I:' i (':', d (.:.:, f:: {':Í. ni PC) r'i C) ~::.('.::'n t i ci () ci (.:.~ \/ i <':'1. b i 1 1 :.:.:~~:i.r Ci ~:;. I"~(.:.:,~::.I..1. '1t: ::';'!. d (:.~:i·
obtidos em laboratório mediante teste de campo. mudança-da espe-
cificaçâo do material ou do produto. Esse fato. leva-nos a re-
fletir sobre uma premissa de que. na primeira fase nâo deve bus-
C:"I.!'· pos;~:;l b i '1 i d'i:I.d(·:·:· absoluta de vlabil IzaçSo econBmica ou ainda

uma expectat iva enorme para a segunda etapa. qu.t..::.
c: C) n d u. ~:.~.:i 1-" ~':'t.D ·f I" ~.:.!c: ~.:.!. ~:~ ~::. C) 11 (~'i !r~(.:.:,::;rn ~':'1. FI Ci ':::.t u. I" ::':'1. ~:; ~::.. ir E' C C) rn (:..:'n d ~·;'I. cf lJ.l;< (;f. n t (.:.:,i.'t! '1 i····
nha piloto de produ~So. Principalmente no desenvolvimento de
tecnologias novas. seria saudável passar à fase de eng2nharia um
projeto com 70% de viabilidade apris os resultados obt idos na fa-
~:;(.:.~ d (.:.:.P(.:.;~::.q 1..1. i,;:; {':'1. e d e ~::.(.:.:,n \} o '1v in; (.:.~n t D II (~ e:n 9 f:n h ~':lir' i ~':).t: (':),mb é rn d e: \/ {.:.:. ~:·I.b ....
sorV2r pontos imperfeitos. introduzindo melhorias gradativas ru-
mo à consol idaç00 do produto.
f::j r·:'t ~':\P~':';.di::': p ;"o d u \,;:~.~~o t ~.~\rn b i:~:'rn ~:~(.:.:, d f::':' ::; (0"::- ti ~./C) "1\i (::.:.1"1U. j'fI i';\ ~r!b 1(:..~n t (.:.:,c: h (.:.:,~ CJ d (.:.:,
i n'j pr (~.:.1-,/ , ~:; t o .:::.I: {\.~~.;{ o ,(:,~::-1. i ~:;.t: (:..:. u in ::·:·r. t F::' c: no 1 C) 9 i ::':i. qu{.:,:.i.::.:' n E~'1 D b ~':l i':'I. ~!~U. ~·:i. 'EI. p '1 j c: <':·i ...•.

çâo às m0ltiplas funç3esn Em outras palavras.

2ventual p€rfei~âo mGm~ntânea obt ida. nâo passa de uma mera coi-
e: i d t:~·n c ~r:·I.r IV' i ~::. t D q u, (~':' n C) l'(i () m (.:.:,n t D ~::.{.:.:.:..:J 1.,\ i n t (.:..~:,' C (.:.:.1'" t ~·:·I. l'i'i G·:·n t (.:.:. !::.~';::. t (':'i. t{· :ú~·c
frente a algum imprevisto.

fase nâo permitem aval lar com certeza as possibil idades da ex-
p 1 Cf 1" ~:l{;:~,;.~Ci (.:.:,c o n a Bl ~ c: ::':'~r \riU f t C) iH (.:.~ri (;1 ~::. {':'j, f i ;'1. :;':'1. (;: ~.;{ D d ~':\ p j" d P 1." i {';". q l.J. ::':\ n t 1 d {';",d f:

produzida. No entanto, permite antever as dimens3es dos
invest imentos. Como exemplo. podemos citar a descoberta da dina-
mite pelo NOBEL. chegando ao estágio atual da revoluçâo tecnol6-
9 i c :t';'t. d c! ':;> c: C) m pu, t ~':'~cf C) 1" e ~::':--{:,.:,q u. i p ::':i. n~j(.:,:,n t o ~::. d (':.:.i" (':.:P V' o ::.:J r: ~·:'I.·1-" i ~·:'I.? Hi ~'::~qU. i n {':i. ~:; f ()....
tográficas instantâneas e outros.

o parBmetro importante na m2dida da efici2ncia em produçâo é
sua relaçâo de entrada e sarda que PErmite determinar o seu cus-
t Ci tl P () r C) u.-(:1'" Cf '1~':\do;. (':'';!ri P iE ~;:.q u. i ~;;:::'i, (~.,; d f'; ~:;.(.:.:,n \i C) '.I. \ ..1 i !'fi {.:::1"1 t C) •.' ~':·l. cf{.:,:,t ~~':'~~I m i n ~':',-....
çâo numérica de sarda é muitas vezes intang{vel. Se tratando de
projetos com longo tempo de maturaçSo. alto risco. dif(cil de-
tErminaçâo de sua quantidade aliado ao custo alto. nâo deve ser
apenas um problema de custo. Em questSo de pesquisa e desenvol-
vimento. os recursos a serem dest inados, muitas vezes está 1 iga-

prdpria pol (tica da empresa. Em conservando a
resta uma concentraçâo de esforços no sent ido dE ampliar as pos-
sibil idades de sucesso. Portanto. em pesquisa e desenvolvimento
existe o s~u lado intang{vel que dependendo da disposiçâo da em-
presa pode criar significativos pontos diferenciais. Esses fatos
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pE~a chaVE para sua aval iaçâon
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Custo dESEnvolvimEnto
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Custo dESEnvolvido
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ThE ProfitablE REsEarch andDEvElop-

mEnt. Accord PV·ESS. Tokyo. Japan.
,

P;::1.9 n

A inEquaçâo rEsumE a forma PEla qual nâo SE dEVE invEst ir acima
do ~;:.{~.:.u, '1 /..I. c: t;· C) u

Portanto. a PEsquisa E dESEnvolvimEnto possui faCES intangivEis.
faZEndo coM que OS rEsultados alcançados SEjam difErEntes. dE-

sua lucrat ividadE. const itui-se numa 1 1';1P D ti' t; <':\ n t E' t :::~.....

I" (.:.:.f ,':\ "

~;)c)b
~:I.p Ó ~::,

cltica da macroEconomia. a tecnologia POdE
.....

(':\ '::~u. (':'t c: Dn c: (':'~P (j: {':\ D ;.' Evolut iva aSCEndEntE Em tErmos

No Entanto, numa análise micro. podEmos local Izar' CErtos pontos
dE descontinuidadE" DEntro da alta tEcnologia. podemos citar a
arEa dE mEdicamEntos como dE baixa lucrat ivldadE em fun~âo do
SEU largo tEmpo dE maturaçâor E a ElEtr6nica como dE alta lucra-
t i \i i d ~':\d (.:.:.:1

Nos Estados Unidos. a pEsquisa E deSEnvolvimEnto na pl.!.b'l. i c ,,'1

financiado pElo governo. ExistE um conSEnso OE qUE o SEU rEtornoo significativamEntE baixo.



Podemos considerar que, conforme a Metodologia e forma de ad~i-
nistr~çio. a sua eficiência e o seu consequente resultado podem
1_/ ~·:'!.It· i i:t 1'" :1

nio deve se limitar" apenas na ret6rica
import~ncia de uma profunda reflexio de

a atividade de pesquisa e desenvolvimento ,
e c·u.

qU.E'

n~.~~D

lucrativa. Essa aval iaçSo constitui no ponto básico da sua adm\-
r~f ~:;.ti" ".::',ç: ~.;{C) (c C)nf o jJ' ni F:~ qU. ~':i.d r D :5 II Ó ) /I

() à esquerda indica o conjunto de recur"sos, e o termo
,
{':\

f::.:- ~::. qu.(':':'l~'d ~':~. C) 1 u.c V' D t c .~:::':",1 {':'i 1 m{~.~.j::":'i, d o , C C)n :::-i d (.:-;,'0 (':'1, n cf Dto d Cj ~:; \} ::':\'1c:r t"' (~:. -:::- ('::':IH

termos de valor presente. A inequaçSo indica o ponto de equil(-
b V' i C) (.:.:-1"u q U. (-:.:' D i n 'v' e: ';:;t ~Bi F::'n t D {-;.:,fl'i U. rn ~·:·I. d f..:~.t {-::'!" n~~n ::';",d ~':"!. p r::.:' ?:;. qu. i ~::.~';'~ (-:.:' d {.:-;!::- (.:-:-n '0'0

nSo deve superar o seu lucro. Permite avaliar o seu
desempenho, medindo o seu grau de lucrat ividade.

Voltando à desigualdade da figo 5.6, para os valores do termo da
sSo os correspondentes aos obtidos na segunda

onde os invest imentos necessários const ituem os valores do termo
à esquerda. SSo previs5es or~amentári~s eM at ividades como teste
de mercado e de campo.

!..:.~'v' (.:.;n t u.~~i.i:::.uma determinada condiçSo no sent ido de
pontos cr{ticos merecedores de ajustes.

Um determinado projeto inflex(vel em termos de vida 0t il e re-
torno, pode tornar ~traente com a reduçSo do tempo de maturaçSo.
ou casos em que dependendo da tecnologia eMpregada o custo é va-
r: f ~'::;,v (':':'"1i' P D d {.:.~ ~::.(.:.;i;' rnE,; "). h C) ~:. (';1 n Z;). 'J. j ':::.:;':'i. d o c o n f o J" r(i(.::; o { n d ! c: (.:.;, d (.:~. li' E' t C) 1" ti C~

t:j C) d (.:~.~:~e: !J' ·F r,.:.:, ir lC' ~':"~m(·:·:'1', t (';'1, in'! 1:> o 1" t i::'I. r1 t: e d f;:.:· {':'!. F) O f o ~:).d l::.:· <:: i ~::.:ái', o d (.:~. \ ,i'"! \l (.:.:.~:;.t i j'j'j (.:.;,n ....

to. que pOGe indicar o volume de recursos a ser destinado. con-
comitante com o estágio em que se encontra o projeto. e o seu
grau de import~ncia estratégica no momento.

1...1rn i.":'1. P (:..:'~:;.q u. i ~:>~':'i. i n d i c: ~':'i, q U (.,::' n o ...1 ~::)Fi ::,~{o , 1.J. m c f:~n t !:. () d (.:,:, p e::.:' ::~ q u. i ':::-:::.~.c: D rn C)},,,....

ça~ento anual superior a US$ 1.000.000.00. a metade é destinada
à conduçSo dos p~ojetos em desenvolvimento de grande vi~biljdade
comercial. e o restante é destinado à anál ise e aval iaçSo de no-
vos projetos que podem const ituir na abertura de novos campos de
atuaçSo. onde a relaçSo da figo 5 pode amrlamehte ser util izada.

Existe uma estimat iva de que para p~ojetos de pesquisa de novos
materiais com longo tempo de maturaçSo (5 anos). baixa taxa oe
1" 1.'.,"t D I'" ri ()
(,:.~m t C) 1-" n Ct

(5%) e vida 0til longa (15 anos). deseja-se um mercado
de US% 6.000.000.00. Caso a vida 0t il seja menor (10

e taxa de retorno de 10%. o mercado de US$
seria suficiente.
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dos vários temas de pesquisa e desenvolvimento.

Em Empresas sider~r9icasr para dEsenvolvimento de um mErcado da
ordEm de US§ j bilhâo. cam tempo de matura~âo de 10 anos. o in-
\1 (.:.;~::.t j ~n(.:,:,ri t C) necessário deveria ser da ordem de USS
j,.000.000.00 a US$ 1.500.000.00.

Como uma premissa importante, a administraç~o dos projetos. nao
deve se inclinar demasiadamente na otimizaç~o apenas de um fator
como custo. eficifncia ou Feduçâo do tempo de maturaç~o. mas de
forma global aI iada à estrat{gia da empresa. equilibrando a dis-
tFibuiç~o de Fecursos.

A avaliaçâo pev'manente da lucratividade da pesquisa e desenvol-
vimento. constitui em tarefa importante para os administradores
d ::;'1. (.:.:. Hr p 1:' C::~~:~ ~::·r. OI J) (.:.;p F:; 1'1 d (.:.~n d C) d i':l c: o n c: (.:.:,p (;:~~{C':-, d D ~:; P I" C) C (.:.:.d i rn ::~.~n t: C~~:;. :;':)d o t i':'j d C5 S:·

e os respect ivos mecanismos de controle, formam um conjunto de
~::'i n (.::.!I' 9 i ~·:i.~;; ·f ~-:·i.1,./ Ci 1:- ::i;. \i (.:.,;i ~:; ~:i, ~,:J{':':-1'" :i:'t ç: ~.;;~C} d (.:.:.'),iJ c: il' D ~::. 11

Uma prEvisâo confiável dos resultados de um projeto após 5 anos
a 10 anos com um mErcado altamente promissor, { uma tarefa deli-
C ,';\d ,;\,. principalmente quando os investimentos previstos atingem
cifras consideráveis.

Dndt::·:·
nem mesmo o seu invento sequer pode imaginar.

Unl p~ocedimento usualmentE adotado é a aval iaçâo permanente di-
vidindo em micro-etapas. possibilitando ~ flexibilizaç~o do ~it-
In () t·:·:· C) 1;'U.mD d (.:.:- c ~·:'f.d ~':'i. P I'"o J (.:.:.t D !I ( ;::54 )

( t~li·) \J O l( o I ~.
(:'i c c C) I" d

Guenkichi. ThE Profitable Resea~ch and Development.



CAPiTULO VI

CONSIDERACBES FINAIS E CONCLUSBES



i - METAMORFOSE DO PAR0UE INDUSTRIAL

o s(culo XX caracteriza-sE pelo século da transforrnaçâou O me~o
ambiente se encontra em constante mutaçâo provocada pelo homem;
ao contrário do mundo ps~co-filosdfico como amor, vo10pia. in-
c (::.:.~.,.t E' ~::.:(';'1. )' b (.,::'m c D H; o C) n '(':\'::;c: i in(.:.:,n t o f:::' {':'\ m() [1° t {:::'p 1.::':- ~/' l'i'i {\i. n (.:.:,c j::~'rn c C) m C D n c: {.:.:,i····
t C~~:; I:' (.:.:,}. ~:·i.t i \} ~':'~n'i(.:.:,n t E' t ~t. (':1. d i c i D n i:'" { ~::':-' .j U.n t {:l Ir, (.::n t r:::.' c: C)m ~':'. n () ~::.~::.(':'I. .,... C) i:' Hl ::':~ d (.:.:,
pensamento filos6fico. Isso torna o estudo do ser humano.
t :":'1. n t: (.:.:, r.:: C) iYr p 1 (.::.,>~C~ 11

A tecnologia modifica o pensamento e a consequente açâo do ho-
mem. Cria novos conceitos, hábitos e produtos, projetando novos
c (.,::'n ~:).l·" i C) ~~:.;,' (.::., <:", i rid ~';'I ~:;. (.:.;, P r: (.:.:.o cu. p (':\n d o c: c fi! C) ~::.('::'u. c C) ri ';:~t :::i, ti t (.::.,~·:·I.P (·:·:'lt· ·f (,:~.i c;: c':::'~....

As suas consequencias. muitas vezes sâo deixados de lado. po i ~:;
analisamos apenas isto, constitui-se num fator inibidor da sua
prdrria evoluçâo.

H adoçâo dos seus resultados pEla sociedade, faz mudar os seus
c: D n c (.:.:.\ t D '::~ (.:,:. p C)~." c: (jn ~:;.(:':~91.1 j n t (''::'<'~\ ~E,iJ. '(':1. (':.:. ~:; t r 1.J. t U tI' (':\ 11

sâo apr'esentados de forma precisa e organizada em tabelas. grá-
sâo processados com rapidez e previsâo. cujos resultados

ficos e desenhos.

Atualmente existe um consenso de que. o sucesso da pesquisa e
desenvolvimento define o d~st ino de uma empresa. A cada momento
se nota um interesse maior das empresas e o consequente aUMento
dos recursos destinados, muitas vezes em projetos conjuntos.

A evoluçâo tecnoldgica permite o desenvolvimento de novas ár'eas
como biotecnologia. novos compostos materiais. passando de ~n-
d r.J. ~:; t r: i ::':'1, b '::';:;.~:;~c: :t:*1 p (':'"{r' ~':',- ~ n d Ü ~:;t lJ' f ::.:'t d (':.:. i n ·FDI'" m (':'1, ç: {} (':'~:!~;,' l>t: r: rÜ ~ t: ~n d C) C) .:::.U. i/ ....

gimento de novas áreas, possibilitando ampliaçâo do raio de açâo

identificar as oportunidades e necessidadES do mercado, mas pro-
~':'it (.:.:.nd E' ir- as suas exig2ncias e anseios.

acompanhamento das suas tend2ncias - uma verdadeira corrida con-
:..:;(.,,::',t' I:' ri d D 1.J, In ::':'~ (':'i, c: i r' l~'".;';",d ~':i. C om p (.:,:,t: i (i~~,;\o (.:,:'i'ü p (.:.,,;':::,q I.J. i ~:;(':·f. (.:.:. d t·? ....

Aliada à facilidade criada pela infra-estrutura.
t il' ~':'; C) t e iH Fi C) ::
::!) (,:.~r\ IV' (j '1 \) , n~(~.:.r'! t C) I'

::';'i, .;::. (.:.; t ~':·l.p{':\~::.cf ~';i,P (.:.:,~::.q u, ; ~:;::':\ (.::., cf (.:.:,~:;.f::-~n \ ..' C) 1 \i. i fi i (.:,:.n t o ~::.~.;{o c: ~:'!.d {':\ \t' E' ~? ni {':'t. i ~::. t::,:, n c D rI .
t ~,,,~·it.d D ~::.;: FI ~·:I.j'" ~'::l,'1 f::': '1 ~':'i.m (':'n t (''::(':1. p~.~\I" t i c: \ p ~':i,ç: ~.~~C) d t::·:· \1 ~'5,1'"i 'i:\ .:::. (.:.~1';'1P I" (.:.:"~:)~';'!. ~::. c () rn F!:'::: .
p(,:.~c ~t':'" '1 ! ~:;'i:: t:i, ~;:; (.:.,;n'; ..,,}~'::;.l' i (':1, ~:~ •.•.:). i~'(.:.:'~':':.::> p (':'1. I" :::1, u. tn d (,:.:.1:(:,.:,)"I'I"t i n i::'i, d Ci P j:' C).j (.:.;t: C) y () ~::. I'" (.:.:, .

sultados viáveis sâo obtidos num per(odo cada vez menor. anteci-
pando à concor~2ncia. gerando a vantagEm compet itiva.

Como resultado. pode-se obter o registro da patente, que uma PE-
quena diferença de tempo. poderia estar na condi~~o de compr8dor



\

usuário. ondE o mEsmo nEm SEmprE Estará disponívEl por razaES dE
(.:.:,i:~t I'" ~':),t é· ::.:.1i :t:\ d C) P I" C) P 1'" i (.:.: t ::':~.i'O i o t' P (} r: P!J"D b 1 {':':'!n ::':"1, '::~ (.:.:. c C) n <:; In i c: o ~:;.C) 1..1. P D 1 {t í ....
c: D~::·11

Notamos uma dinâmica na mEtamorfosE do ambiEntE QU2 nos cerca.
mas os sEnt imEntos humanos pErmanEcem 2stát icos dentro dE uma
orsanizaçâo social.

Essas reflexaes fazem do tecndlogo um ser isolado 2 sol itário de
um lado. mas do outro lado s2ntE a enorme rEsponsabil idadE E a
~::. ~':'1.t i ~:;.·F~·:I.i;: ~.~'.o d (.:.:, c ~·:·l.lI' 1;-e: 9 ~·:·l.,J' (.:.:. ~':lC) me ~:~ni C) t: r::.:' n'i P D r.::() n d u. ~:~.:i [" CJ F' 1" C) ~'.:Ji'O (.:.:, ~:; 'f:;' (, d ::":1.

h u.i'i'j ~·:i.n i d 't:\ cir~ 1= ( B '!.:.:.~ )

2 A INTERNACIONALIZAÇXO

A intErnacional izaçâo significa, a definiçâo dos produtos Enfo-
cada sob 6tica do mErcado mundial. Em outras palavras. um dEtEr-
~nI ri <:i. d c:r -f ~·:·I.t: D D c:C)iÕ

' ~.,. j d C) ri u ri'! c:(.:.:.i~+t D pc nt C) d D p'J. :;':'.n (·:~·t:i:"t.}' p od {.,::' i n ·F 'J. 13. i 1" ou
relacionar no cot idiano de uma outra pessoa em um outro '1 u.··..

como ~ dEstruiçâo da camada dE ozBnio. sâo tEmas cuja soluçâo
nâo Está rEstrita apEnas a alguns paíSES.

Um outro Exemplo { a história dE dESEnvolvimEnto dE ind~stria dE
~':'1.'1 u. ri'! {ri i D o c: D I" r ! d a n () ~:;. E::.~:;t: i·:·~.d () t:~ lJ n ~ d C) ~:;. p Ô ';::..... ~:.~U. (.:.:.f' ~/'~·;'I. n () n ~·;·I.~:~ c ! m(.:,:.ri t (}
uniformE num patamar alto dE 8% ao ano foi mant ido por 20 anos
at{ a primEira criSE do PEtr6lEo (1972). O Japâo eXPErimEntou um
crEscimEnto ainda maior dE cerca dE 20%, atingindo CErca dE 28%
no ano da criSE do PEtr6lEo E os Estados Unidos 22%.

o alumínio const itui Em um dos min{rios mais abundantES no pla-
Est imada Em CErca dE 10 tonEladas, sEndo o dobro da dis-

ponibil idadE do min{rio de ferro e 1000 veZES ao do cobrE. Por-
tanto. mantEndo o ritmo atual dE consumo, a disponibilidadE SEt'a
por 100.000 anos, mas com a mult ipl icaçâo do seu uso Em outras
{·S. 11' (.:.~ ~:1. ~:~. }' C) C o n ~::.u.IHD ~::.i::·:' 1'" i ~':1. ~;; u.·F i c i (.:,:.n t {.:.:,p (':'1. 1" i':', D 'i::· \:i Y' 6}!. j mc ~:; ] <à ::;'1. n CJ '::}}' ~:; (.:.:.....

gundo a pYEvisâo do clubE dE Roma.

GUEnkichi. ThE ProfltablE REsEarch and DEvElopmEnt,
Accor PrEss, Tokyo. Japan, 1989. pags. 143 a 146.
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A previsâo para o petrdleo passou ~pocas mais pEssimistas. Em
1920 se imaginava a sua escasses em 20 anos. dobrando para 40
anos em 1960 em funçâo da descoberta de novas Jazidas na regiâo
do oriente m~dio. No entanto novamente em 1970 o tempo se redu-
ziu em 30 anos Em funçâo do aumento de consumo dos combustívejs
e o ap} , ~lcaçao, demora dos resultados de

~novas prospecçoes.

a part ir de
cessivamente

um per(odo estável na d~cada de 60 de US% 1.8. su-
para US$ 3.00. US$ 5,00 e US$ 12.00 o barril carac-

terizando a 13 crise de petrdleo em 1972. permanecendo estável
por cerca de 5 anos. para depois passar' gradat ivamente durante 3
anos em US$ 30.00. atingindo a 2ª crise do petr61eo.

portanto que em 10 anos. o preço do barril do petr6-
leo atingiu cifras 20 vezes maior. desestabilizando a estrutura
economica mundial.

fato causou um forte impacto na ind0stria de alum(nio. forte-
mente dependente da energia elétrica, muitas delas
de usinas termoelétricas.

proveniente

A grosso
barril de

modo. podemos considerar que a elevaçâo do preço do
US$ 10.00. temos a alta de US$ 0.16 por 1 KwH de ener-

As modernas usinas de beneficiamento de alum(nio. tem como ca-
racterrst ica, o baixo consumo de energia, correspondendo a
20.000 KwH para a produçâo de cerca de 1 tonelada de alum{nio,
mas a crise do petróleo provocou um desequilibrio em termos de
custo. ultr~rassando o limite do esforço técnico.

zando ap6s 8 anos ao n(vel de US$ 10.00 o b~r~il. com tendência
de um discreto aumento no tempo.

gradat ivamente conseguiu
liderado pela Inglaterra e No-
alterar esse cenário, estabil j-

A dinâmica de economia mundial.

o que podemos inferir para o futuro e um cenário de premência de
desenvolvimento de uma altev'nativa energética. reduzindo a
pendência do petróleo como fonte de energia. 1 igando a prosperi-
dade e o bem estar da humanidade.
Por outro lado, nâo podemos desconsiderar o fato de que os re-
cursos sâo llnlitados. e que no momento nâo existe uma alternat i-
va energét ica concreta e viável e que na década de 1990 nio está
descartada a possibil idade da 3ª crise do petrdleo.

Devemos observar que o consumo do petr6leo crescia num ritmo de
100% ao crescimento do produto interno bruto nos pa(ses desen-
volvidos. até a chegada da primeira crise. Apds a segunda crise,
t ivenios um decréscimo no consumo permanecendo o crescimento do
produto interno bruto. Isto se explica pelo fato de ~ue a estru-

industrial se v'edirecionou no sentido de diminuir a depen-tura
dência energét ica em seus processos e produtos. a1 iadas eviden-
temente à sua economia.
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Ado~5o 0~ tecnologias de ponta, miniaturizaç50 e larga integra-
~5o possibilitaram diminuir consideravelmente ~ dependência do
petrdleo. Tivemos a migra~5o da escala de valores de toneladas
para kilogramas, gramas, onde em ~reas de tecnologia de ponta
como a fabrica~âo de circuitos integrados atinge cifras de mili-
gramas.(86)

3 - METAMOFORSE DA GEOGRAFIA INDUSTRIAL

A at ividade industrial se desenvolve num ritmo frenft ico cuja
estabilizaçâo a curto-prazo seria inimaginável, e caracterizar o
ponto de chegada d uma tarefa ainda mais difrcil.

O momento atual const itui-se como ponto de part ida rumo ~ ter-
ceira era de revoluçâo industrial. onde as empresas se empenham
no desenvolvimento de novas áreas, novas tecnologias e novas es-
pecial izaç3es.

Dentro dessas tendências podemos destacar a pesquisa de novos
compostos materiais como supercondutores, ind~stria de informa-
çâo. biotecnologia, edificaç3es sub-aquáticas, e pesquisas aero-
espaciais.

Podemos destacar atividades correlatas como sil icio, LSI (inter-
graçBo em alta escala), software de computadores, novos compos-
tos materiais e a ind~stria de transformaç50,mas as pev'spectivas
das áreas como a biotecnologia, pesquisa de novas fdrmulas de
ligas nâo ferrosos sâo indefinidas.

A disposiçBo das empresas em investir em áreas correlatadas d
cada vez maior, pois
existe uma crença de que dependendo da atividade que se inicia
hoje, em 10 anos pode at ingir cerca de 50% do total de fatura-
mento da empresa.(87)

4 - A TECNOLOGIA E O SISTEMA FINANCEIRO

Atd os meados do s0culo XX, o sistema financeiro Japonês incluia
v~rias institui~3es privadas e governamentais. nacional e local,
com atuaç~es global ou espec(fico sobre os diversos segmentos da
economia.

(86) YOKOI. Guenkichi. The Profitable Research and Develorment.
Accord Press, Tok~o, Japan, 1989. p~gs. 147 a 152.

(87) Op.cit., p~gs. 168 a 175.



Era relativamente acomodado na estrutura social. polit(co e eco-
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moderna fnrma de com~rcio e ind0stria que vinha se desenvolvendo
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No entanto. anos apds a 2ª Gerrra Mundial. a legislaçâo das or-
ganizaç5es financeiras foi modificada no sent ido de frear a a-
proximaçâo entre as inst ituiç5es financeiras privadas e os con-
glomerados comercial e industrial no âmbito de uma mesma corpo -
raçâo, concomitante à eliminaçâo dos privil~gios e especial iza -
çâo funcional das inst itui~5es p0bl icas posicionando-as na mesma
base das inst ituiç5es privadas ..
OU.tl'·'·:\f:;mu.danç:a!:;fGI'·m<:\.if:;fOI'·'·,\IHint rod uz ida·;:; em an os ;rec(·:,·nt(·:·:!:;no
!:i(,.:n \: 1 C!odE· <:1. d a ptaI'·....!:;(,.:. a f DI'·m ,:t ç:âo do f:iif;:·t ('::m ,:\ f in ,:\C fi: i1'. o ,:1. p I'· o P ". i(,\d o
,.:\.o ,.,\"1.to n í v.:;:·1 d a ind u !:;t I'· i ,·:1.1 i ~:~::,\ç:~;\o qu~:·:f:;een 'lO I v eu " (BB )

Por outro lado, concomitante com a industrializaçâo. o Japâo de-
senvo"l.veu um sistema financeiro relativam<-::nte efici<-::nte, combi
nando as tradicionais inst itu.iç~es finaceiras com a adaptaçâo do
mod<-::lopragmátiCO <-::sistemático do ocid<-::nte..

o desenvolvimento econBmico japonfs no decorrer dos
c o In D d (:..:'t e I'" IH i n {':\n t (.:.~o c 1'"(.:.~~:;c j me: n t o (.:.~::;t i In U '.I.(':~.d C) (.:.~IH (':).Ir (.:.~::":i. ~::.

t (.:.:'v' F::·

(·:·~~:;pec:(f icaf:;,.
no qual prevaleceu dois pontos dE vista.
o FI I'" i m c·~i I'· C) é c: :iit I'· ,·:1.C tE"· i Z ,·,1.d o Fi~:.:1 o li C 1'. ("~f:;c i Ir!(,.:n t D PC) I'· C i m <:",li,. ond E·:· o
crescimEnto EconBmic:o ~ rEsultantE da pol{t ica do gOVErno CEn-
tral ju.ntamente com o Esforço do peqUEno n~mEro de industriais
formando grandES conglomErados dEnominado ""Zaibatsuli

• qUE ut il i-
zair!modernas tEcnologias ocidEntais adotando t~c:nic:as intEnsivas
d ~:.~p I'· o d u ç: Go "

Outro ponto. POdE ser visto como um compl<-::mEnto de primaira. ou
s<-::..Ja.llcrEscimEntopor baixoH" ConsistE na contribuiçâo gOVErna-
mental e dos grandES conglomErados no SEntido de incrEmantar ~~
suas at ividadEs. com a participaçGo dE milharES de peqUEnos pro-
dutorES rurais e EmpreEndedorES urbanos qu<-::utilizam m~todos in-
tEnsivos dE trabalho para a produçGo. com a adoçâo dE aPErfEi-
çoamento relativamEnte simples Em tecnologia. respondendo bási-
camEntE às oportunidadES de lucro com uma rElat iva indePEndfncia
cio EiO'v'el'·no"
Dentro dos enfoqu.<-::sapres<-::ntados, a anál iSE das suas r<-::laç~es
com o sistEma finanCEiro, o primEirD caso enfat iza a importância
das inst ituiç5es como bancos nacionais. de bancos EiovErnamentais
ou dE outros conglomerados financeiros; ao passo qUE no segundo
caso viabil iza as inst ituiç5ES finanCEiras oriEntadas para as a-
t i v i d <:\ d ;;.:.~::. E':C o n ()m i c ,:t ~:; d (':: P E q U. E:: ri <:"1. (.,: f:; C <:"t 1 .:\ n <:\ i n d ü.:;;t Ir i ,:\ F::· ~::I. EII'· i,C !..l. "1 t 1..1.:'::

I

(B8) BECKHART. 8enjamin H" 8ank ing SystEms. Columbia UniVErsity
Press, NEW York, USA, 1959, págs ..568.569"

(B9) CAMERON, Rondo C ..8ankinEi in thE Early Stages of Industria-
l ization, Oxford University PrEss, London. England. 1967,
p:ó. Ei~:~11 ;?~.3 li
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In i n<:'.nt(·:·~dE'ntl"o do pl'·Clce~:;~::.od(·:·:d(,,~·::;(·::n\lOl'v'i me nt o econBm i co"

Podemos inferir no caso japonês que a evoluçâo do sistema econ6-
mico se deu através da combinaçâo do incent ivo governamental
juntamente com a resposta dos empresários e a consequente adap-
t :;:\ç: ~i{o d a~:;.in';:;t i t: u i (j: ('i e !::. f i n;:;\nce i I" ,':\ ~;; " ( D? )

(.:1 C o n d uç: ~;(n E!OV(·:-:I" n <:\rn(';:nt i":\ 1 p;::1.!" <0\ o C I" E' !;; c: i m(,·:·n t o (.:~c on () m i c o <:;·e d c::.·u ;::\ ....
través da ExpansSo da pol (tica fiscal. acomCldaçâo das lEgisla-
ç5es administrando as incorporaçoes e associaç5es. adoçâo do
sistema monetário relat ivamente elást iCCl a responder as necessi-
dades da economia. etc.
Outra visâCl é a de que durante o per(odo de rápido crescimento,
os benef(cios de um progresso ágil da economia. foram mais com-
pensados por Clutros efeitos paralelos sociais ou financeiros do
qUE efet ivamente causado pelo sistema bancário japonês. De fato.
I
'j .:-' {"I (!.; {" ..: C'I ••: "1' (.,' .\ (")""7 {' r ,.. I"j -: 11'"" d ".' ,'1 ... "1 ":, 1'1 '.", .). ..: ('1.,. I:: (" f') "1 f·1 :, ,.. 'f":' ,'::' <:~ ("I ('11"1", ,,:'. ,,~~. I' f" ~:\ I::.{;\ •. o •••• <.I..• t {.l l..., .t, ')., '{! y "0 \.1. oo;.J. I .I't . r.;\. \1. {.. i •. I I . r..t . ".t ..1 ...• I 0.1 \) .. J...... .1 .. . v .•.•• \. .......,

p internacionais. os japoneses foram forçados reaval lar a sua
estrutura. funç5es e as condiç5es operaciClnais.

Os arranjos que efet ivamente contribuiram para os anos do umila-
9reN foram no sent ido de faZEr frente ~ constantE Exigência
no incremento da prosperidade social. press5es ~ internacionali-
zaç50.a reoriEntaçSo ~s tendências de mercado. pois ao contrário
poderia trazer inevitáVEis consequências dE freiada no crEsci-
mento. Com a urevoluçSo financeirau mundial oCClrrida nos anos 80
a mudança até certo ponto se "tornou imperat iva e a transformaçSo
do sistema bancário japonês foi até certo ponto posit ivo.

Embora as reformas atuais sSo mol ivadas pelas consideraç~es prJ-
t icas da intesraçâo intErnacional E o progresso financeirCl. eles
estio distantes dos ObjEt ivos da exposiçâo ~ competiçSo. disten-
çio ~s cr(ticas burocrát icas e a diversificaçâo das finanças-
pontos bastantEs embara~osos ~ sua prát lea. porém desejável E
até CErto ponto necessária para o futuro do sistEma bancário ja-
pon[}l:>"«tr,~I)

A grande maioria dos bancos japoneses. hOJE incluem na sua car-
teira de diversificaçâo. a ligaçâo com a área industrial e de
tecnologia. A sua eventual nâo organizaçâo em volta de grupos
industriais. implica em dificuldades na participaçâo do cresci-
mento econ3mico. sClbretudo em atender as sol icitaç~es das in-
d i..I. ~:;.t I" i <:\ ~:;. (:Ic::: t. r ,;\n ~:;·f·' C)I'" 11"!<:\ ç: ~~o. b e m c D in o ;::\~;;. li tI" ;::1. d i n 9 c: o mp ;::\n i (':~~::./i p ,:, i" ,:\

viabil izar seus prCldutos •

.: fl9 ) C (,,'1E!~ON,. n C) n d C) ('.':'. B ,':1.n k i n 9 i n t h e E ,':l I" ".I. ~.:.l b t <:\ 9 ('.'~!:; D -F I n d u.~:;.t I" i <:\ ....
1 i Z"i:\t i on , Ü;{fDI" d Un i V81" ~;;i t; ~:J PI" E!:;':;,· Lon d on , En 91 <:1.1"\ d ,. :1. (/67.
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A part ir de 1983 com o aumento de neQdcios n~ árEa de mErcado de
riscos. muitos bancos abriram árEas EspEc{ficas no sEnt ido dE
desenvolver e assistir área dE riscos em alta tEcnologia (High-
Tec Venture Business). incluindo garantia aos Empréstimos, fi-
nanciamEnto dos bEns de capital aos empresários. ou até a par-
t icipa~âo na forma~âo do seus capitais.

DesdE Entâo. tem sido cada VEZ maior o n0mero de companhias
de TEcnologia, Ind0stria. Comércio e dE SErviços estarEm asso-
ciados às Ent idades financEiras. Por outro lado consiste num im-
Po I" t a n t f~ o b j e t i '-/o d os b ,',I, n c o ~:; "'I p !-:'~n e ti" ,':\r'. i n c (,:,'n t i 'v' ,':\ I" (:,; C o n ~:;C) '1 i ....
dar a sua posiçâo nEsses novos mErcados com grande potencial de
crEscimEnto. (91)

(91) CHANNON. DErEk F. CaSES in bank StratEsic ManagEmEnt and
Marketing.John Wile~ & Sons Ltd., Sal isburw, GrEat Britain,
1986. págs. 302.307,316.
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5 - CONCLUsBES

Uma or9aniza~go pode se estruturar para implementar processos
formais de gestgo da tecnologia. com fnfase para a ut 11 iza~go da
tecnologia de forma estratégia-compet Itlva pelas empresas.

Hoje. quando os produtos e servi~os de uma empresa se confundEm
com a tecnologia, existem grandes possibilidades de que uma em-
presa consiga:

Tornar-se diferenciada com rela~50 ~ sua concorrfncia.

Adicionar dE forma cont (nua valor a SEUS produtos ou serviços.
criando um monopol io temporáriO no seu mercado.

Reduzir custos de operaçgo E assim ganhar maiores parcelas dE
mercado em fun~5o do preço.

Mudar o rElacionamento com SEUS clientes e fornecedores.

Criar custos de transferfncla para seus cl lentes. de forma a
dificultar que troqUEm dE fornecedor.

Transformar a forma como as operaçaes da empresa s50 conduzi-
das, aumentando a qual idadE.

Mudar a estrutura de um ramo dE negdcio.(92)

EntrEtanto.
teligfnclaU

a falta de planejamento ou de uma at ividade de uin-
que permita anal isar tendfncias e usos compet it ivos

da t~cnologia t~m l~vado as ~mpresas a SErem m~ras imitadoras de
inovaçoes. adotando atitudes do tipo uesperar que alguém adote
primeiramente a inovaç50u para depois dEcidir se segue o mEsmo
caminho ou n50.

o uso compet it Ivo da tecnologia da informaç50 rEquer abordagens
gerenciais p organizacionais inovadas e isto implica na total
v"evis50 de como a tEcnologia dE Informaç50 é atualmente ut iI iza-
da pelas empresas.

(92) FERNANDES. Aguinaldo A. Grupos Emergentes 8 seu Papel na
Absorç50 de Novas Tecnologias. DATA NEWS. S~cç50 Adminis-
traç50. 25/06/90. pág. 18.19.



Depois de termos anal isado o caráter exponencial do crescimento
até agora impulsionado pela paI (tica e do capital ismo. demonstra
a vitalidade do desenvolvimento das for~as produt ivas do homem
na fase da revolu~âo científico-técnica e também os prazos limi-
tados e concretos dentro dos quais podem se apresentar as alter-
nativas históricas que permitem responder aos desafios impostos
pelo avanço das forças produt ivas em cada uma das condiç5es his-
t Ó I" i c :::i. ~:; d .;:~t (,.;I" m i n ,:\d ,:1 ~,; n o IHu n d o C o n tem po I" {:I.ri (.;o "

Portanto. seria necessário agora um estudo mais detalhado do
conte0do desta atividade e destes gastos. seja do ponto de vista
do seu caráter. seja com relaçâo aos campos do conhecimento e ~s
áreas de ap} ica~âo principal em que se divide"

Outro aspecto que se colocam. é a de uma possível resist2ncia
por parte das formaç5es sdcio-econ6micas capitalistas em adapta-
rem-se a esta nova proporcional idade e. em caso posit ivo. o fa-
zerem na medida exigida pelo avanço cient(fico contempor§neou

Tendo a ci2ncia e, particularmente a sua aplicaçâo desenvolvido
ambas de maneira estreitamente vinculada com a demanda empresa-
rial e um modelo teórico baseado no pragmatismo e no empirismo.
torna-se bastante difícil. em tais condiç5es. o favorecimento da
pesquisa fundamental como at ividade sobre a qual se apoie o
avanço harm6nico do Nsaber-fazeru cient (fico"
A n{vel da tecnologia japonesa. seria importante para uma futura
investigaçhlo e discussâo. tr&s importantes áreas" A primeira se-
ria uma situa~âo histdrica a cerca de que a cada salto, acompa-
nha um s1bito avanço. Embora aliada a um esforço tecnoldgico.
cada salto sempre correspondeu um motivo de agitaçâo histdrica"
O primeiro salto correspondeu ao crescimento de uma agitaçâo e
conflito social com a Guerra do 6pio. e o aparecimento de navio
de guerra no final de outono durante o governo da era "Edo"
(1842-1859)" Muitos canh5es da esquadra do feudo Tokugawa frea-
ram o avan~o da esquadra ocidental.
O segundo teve o seu curso associado com a grande mudança social
apcis a era "Meijj" (1901) e o terceiro com a tensâo internacio-
n ~·:·t".l. n C) p f;;: I'"' ;' C) d D (':'7nt; 1'" (.:.~ ~':\ ~.:;U (.:.;;". I'" <,:i. ~:) i n C) --, ..J ::':1, po n (.:.~~::.~':\.E' ~.~\ H 1J. ~::. ~~; o .".....I :.:~~PC) n F:~~;~~':i. u

cf (.:.;v (.:.;m D ~i; c o n!:; i d el" :,,1. I"
h i !::."(: 61" i c o ,

o salto tecnológico no
os quais nSo podem ser

o verdade que o Japâo sempre foi bem sucedido em aproveitar a
p<,I i ~.~~;{o n "'1 c i o n <:\ 1 d (.:,.':;.p(.,;i" t <,I. d ,:\ por' c ,':1. d "'1 per'(o d o d (.,; ":I.!:Ji t <:1.I~:~;{D i!:: ,':1. !:,. U.,:\

util iza~âo conduzindo as forças para o salto tecnoldgico" Esse
fato ci comprovado a cada momento. As 1 ideranças japonesas fize-
ram o pleno uso de choque do petrcileo em 1973 para construir um
sentimento de emer!:J&ncia o qual foram capazes de contornar com o
desenvolvimento da tecnologia de racionamento da energia"



A partir desse ponto de vista. o per(odo entre as duas grandes
guerras foi especialmente um cap(tulo marcante da histdria da
moderna ciincia e tecnologia japonesa.

Mediante essa colocaçâo, podemos inferir
grande guerra teve in{cio um outro salto da

P I" i 'in (.:.~ i t" ~:\
e tE·cno····

logia. De fato. essa guerra marcou uma importante metamorfose na
ciincia. No lugar de trazer prosperidade à economia japonesa, a
guerra, desde o corte da importaçâo da Alemanha, trouxe sérias
dificuldades à alguns setores da ind0stria japonesa. Dessa expe-
I'" i f·n c i ""., n <:\ !,;c: f.:: U o C o n c:E' i t C) d ~:.~li i n d i.Ít :;;:. t I'" i ,.,"t ,·,l.U.t o ..·':;;u.~,;t e n t "'1 d ,',1. N o qu.,,1. ".I.

p<.:.:,; ..' (De! C)caracterizou o ambiente da pol (tica japonesa durante o
entre as duas guerras.
NO que a primeira grande guerra impressionaram fortemente os ".I.(-
deres japoneses. foi o fato de que a guerra moderna é a guerra
de desgastes. Vitdria depende exclusivamente sobre a habil idade
d C) P <:\ {~:; {.:.;m "1(.:~v ::':\n t; ~·:"i.l"·'.... ~:; (.:; d C) s d (.:.;':::.~.:j~.~\~::.t.: (.:.;~:; :: i ~::.t o {:~:.'/ ~:;D b r (.:.:,(':\ pC) t &.:: n c: i (':\
produtiva global do pa(s. O que impressionou particularmente foi
o fato de que a Alemanha resistiu contra quase toda a Europa e

por mais de 4 anos. Eles conc".l.uiramque a sua causa foi
a ciincia; A Alemanha foi capaz de subst ituir materiais para va-
rias final idades devido a excel&ncia da sua ci&ncia."(93)

o mesmo professor Hiroshigue caracterizou a tendincia que se
d (.:~"~:;c: Ci l" t: i n (';1. c: C)!!1 C) 1..1. ~!;o ch-:·,\ pH 1 (':'.\1' r (':'1. ~::. c: o m C) N C; j ~}nc i ~':\ d c' ~:i, F~(~.;.c: U.I/" ~::.o '::~/.t'), (j

que significa a ci&ncia para assegurar os recursos E a cifncia
para inven~âo dos substitutos de recursos materiais.

A ind0stria de r~pido desenvolvimento nas pEqUEnas ilhas japonE-
sas é o suprimento da falta de recursos Em muitas ~rEas.

Cont inua relatando qUE a avan~ada tecnologia deSEnvolvida apds a
Segunda GUErra, teve o fundamento na pesquisa básica subsidiada
pela Japanese Associat ion for the AdvancEment of Science. Est i-
mulando a pesquisa básica. aperfei~oando o sistema de educa~âo
cient (fica, e a difusâo de conhecimEntos cient (ficos entre as
massas, cujas bases, resultaram num esfor~o básico dE E".I.evar a
cultura científica popular e preparar o caminho para o futuro
desenvolvimento. aliada ~ grande energia popular de fac(nio pela
P~~\tI" i ~:,u (9·t.})

C ,·,l.d ::;\ C u.1.t u !" "I P o i:; ~:;u i ,,1. P i" Ó P I'" i ,',\f C) I'" IH,,\ t r ,·,i. d i c i o n "'1 1 d (.? C o n h (.:.~c: i In E'n tO!';

e produ~âo. Nesse sentido. a ci0ncia e tecnologia devem também
ter a da própria regra harmonizada com a cultura na qual perten-

Para terminar. o salto tecnoldgico constitui um elemento dinâmi-
co para o progresso de uma sociedade.

(93) Professor Hiroshigue (University of Tokyo)
(94) ABDEL-MALEK. Anouar e. Science anel Technology in lhe Trans-

format ion of the World. The United Nat ions University. Tok-
~:JD:-, ...J ::':t. P ~':\n , :í. <) t~;?:.' p ~:5.~:.iE) 11 ·4~:~t~}. 4 ~:~~?'I .ti l!. ~:~1:



Em condiçg~s favoráv~is. ~12 pod2 trabalhar como um 2xc~1~nt~
d2 criatividad~ 2nddg~na~ ~ ~m outras condi~ges

tornar um ponto de partida para s0rios conflitos. Essas condi-
çg~s portanto, poderiam ser objeto de futuras e amplas investi-
~:J(':\(;: (') (.:~~:;u
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